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బ్ర 

ఒక జాతి సంస్కృతికి దర్పణం ఆ జాతిసాహిత్యం. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం 

భాసించే భారతీయసంస్క్బృతికి పలు భారతీయ భాషా సాహిత్యాలు భాష్యం చెప్పాయి. ఆ 

పలు భాషలలో తెలుగు భాష ఒక విశిష్టమైన స్థానాన్ని కలిగిఉంది. 

అపారమైన చరిత్ర, సంస్కృతి కలిగిన తెలుగుజాతి ఆయా కాలాలలో వెలువడిన 
సాహిత్యాన్నంతా పరిరక్షించుకొంటూ తన సంస్కృతి) సుసంపన్నం చేసుకొంటూ ' 

వస్తున్నది. ఈ సంస్కృతి భాండాగారాన్ని ఒకతరం నుంచి మరోతరానికి అందించడానికి 

అంకిత భావంతో కొందరు వ్యక్తులు, కొన్ని సంస్థలు చేస్తున్న కృషి అనుస్యూతంగా 

సాగుతూ వస్తున్నది. అందుకే ఆ పెన్నిధిని మరింత పరిపుష్టంచేసి ఆగామి యుగాలకు 

"అందించడం అవుతున్నది. 

ఈ సంకల్పంతో శిల్పితమైన. తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం తెలుగు వారి చర్మిత, 
సంస్కృతి సర్వతోముఖ వికాసానికి చేసే కృషిలో ఉత్రమ సాహిత్యాన్ని అందించడం 

అన్నది ఒక భాగం. ఆ ఆశయంతో (పకటితమెనది |పకృత (గంథం. 

“మా నిషాద! |పతిష్టాం త్యమగమ శాశ్వతీ స్పమాః, 

య |[తొంచ మిధునా దేక మవడ్ః కామమోహితమ్ .” 

శోకంలో నుంచి అ్మపయత్నంగా వెలువడిన ఈ శ్లోకం భారతీయ సాహిత్య. 
లోకంలో ఆదికావ్యమైన రామాయణం ఆవిర్భావానికి అంకురార్పణ గావించింది. వాక్య 

విశారదుడైన ఆదికవి వాల్మీకి సంస్కృతభాషలో రచించిన రామాయణం |క్ర మేణ దేశ 
భాష లన్నింటిలోకి అనూదితమై వివిధ సాహితీరూపాలలో అలరారింది. విశ్వ సాహితిలోని 
రామాయణ కథా సంవాది రచనలన్నింటికీ వాల్మీకి రచనమే మొదటి సంచి అని 
విజ్ఞుల విశ్వా సం. 

ఆర్షధర్మ బద్ధమైన భారతీయసంస్కృతికి పతిబింబంగా నిలిచిన రామాయణం మన 
సమాజంలోని క ట్టుబాట్టకు, సత్సం[పదాయాలకు, జనజీవనసరళికి, ఆదర్శ కుటుంబానికి, 

ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతికి, ఒక సువ్యవస్థకు, ఒక సుస్థిర రాజ్యపాలనకు సంకేతంగా 

సంభావిత మవుతున్నది గురు శిష్యుల సత్చంబ: ధానికి, తం|డీ కొడుకుల ధర్మ వత్స 

లతకు, అన్నదమ్ముల అనుబంధానికి, ఆలుమగల అనురాగానికి, స్నేపాతుల సఖ్యతకు, 



IV 

యజమానుడు అనుయాయుల భకి విశ్వాసాలకు, పాలక పాలితుల మధ్య నుండే సద్భావన, 

సదవగాహనలకు రామాయణంలోని |పతిపాత్ర ఏదో ఒక (పతీక. అందుకే రామాయణ 

కథా3శం అన్ని కాలాలలోను, అన్ని యుగాలలోను నిత్య నూతనమై నిలిచింది. పరమ 

పవ్మితమైన రామకథ ఎన్ని విధాలుగా కీ ర్రించినా, ఎన్నెన్ని రకాలుగా రచించినా తనివి. 

తీరదనే భావన భారతీయులలో జీర్ణించుకొనిపోయింది 

రామాయణం సంస్కృతభాషలో ఆదికావ్యమైనప్పటికి తెలుగులో మాతం 

రామాయణం కంపే భారతమే ముండు వెలువడింది. ఆయినా రామాయణాన్ని తెలుగు. 

కవులు నాటినుంచి నేటిదాకా పలువిధాలుగా (పవచిస్తూనే ఉన్నారు, (ప్రపంచీకరిస్తూనే. 

ఉన్నారు. పద్యం, గద్యం, ద్విపద, నాటకం వంటి బహు (పష్మకియలలో తెలుగులో 

వెలువడిన రామాయణాలలో భాస్కర రామాయణం, రంగనాధ రామాయణం, మొల్ల 

రామాయణం, అయ్యలరాజు రొమభ్యదుని రామాభ్యుదయం, తిక్కన నిర్వచనోత్తర 

రామాయణం, కంకంటి పాపరాజు ఉతర రామాయణం, గోషీనాథ రామాయణం,. వాసు. 

దాసుల శ్రీమ్మదామాయణం, జనమంచి వారి, విశ్వనాథ వారి శ్రీమదామాయణ కల్పవృక్షం. 

వంటివి 1పముఖంగా ఎన్నదగినవి, 

తెలుగు రామాయణాలలో ఈనాడు గోపీనాథ రామాయణం దాదాపుగా అలభ్యమనే. 

చెప్పాలి. 1928 లో వావిళ్ళవారు పకటించిన తరువాత ఇడి మళ్ళీ వెలుగుచూసినట్టులేదు - 

ఆందుకే రామాయణాన్ని నిత్య పారాయణం చేసే తెలుగు పాఠక లోకానికి ఈ గోపీనాథ 

రామాయణాన్ని అందించాలనే సంకల్పంతో దీనిని పునర్ము(దించాం. మూలమైన వాల్మీకి: 

రామాయణాన్ని అనుసరించి రాయబడడం గోపీనాథ రామాయణం (ప్రత్యేకత. అందువల్ల. 

సంస్కృత రామాయణంలోని కావ్య జాచిల్యాన్ని తెలుగులో ఆవిష్క-రింపజేసే ఈ గోపీ నాథ 

రామాయణం సహృదయుల మన్ననలకు పాతమై; మా యత్నం సాఫల్యమొందగలదని. 

భావిస్తున్నాం. 



రిక, ప్రా 

కష్ణ . నమ మె కసె చన భవతు నిష్కి_౦చనజన 

స్వయంరతు దీ కాసమధికనమింధా నయళ చే, 

సురాధీశ వై సరతుణకుపితళాపాయుధవధూ 

దృషత్తాదున్రాత పృ వ,శమవపదొంభోజక జసే. 

ఈళ్వరసృృష్టమగునీసంసారచ క్ర మునందు. బరివ ర్తమాను లగునకల చేతను 

లకు ధర్యార్థకామ మోతము లనునాలుగుపురున్యార్రములు నత్యంతాదరణీయములు. 

మవాభార శమునందు 

(ధర్హ 0 చార్భ ౦0 చ కామం చ యిథావ ద్వదతాంసర | |. 

విభజ్య కాల కాలజ్ఞ్హ స్సర్యా న్చేవేత పండితః 

నూమ్లో హీ సరమ్థశే యః పురుషార్థ చతుస్థ య్” 

కవు కలలోశ్రే షఘ్ట్ండా! కాలోఫపయోగముం డెలిసినవిచకుణుండు కాల 

మును విభజించి ధర్తర్థశామముల 'సేవింపనలయును. ఈపురు పార్థము లన్నిటిలో 

మోతు మనునది యుత్క_ ఎహే, యము నిచ్చునది”అని యుధిష్టీరునితోభీమడే సేనుడు 

చెప్పియున్నా (డు. "కావున మూడ్ మిత రపురుపార్థములకం"కు మిక్కి లిహితేకరమూ+ 

ముఖ్యతమము ధర్హాదులుగూడ మోాటీమున కునుసాధనము లగుటదలనచే పురుషో 

ర్థము లని న్యనవారింపబడు చున్నవి. వీనిలో భరము ప్రవృ త్తిరావ మనియు నివ్ఫ 

“త్రిరాప మనియు దిగ్టబిధము. ఇందు మొదటిది యిష్టాపూ ర్తాదికర్య రూపము, : 

ఇది స్వర్షాదిలోకమవ్రా ప్రి వీకినాధనము, రెండవది , మైహి కాముని కోల్పాప్టేరసుఖసంధా 

యకము లగుకర్ష్య లం 'బరిత్యజించి శేవల పరమా క్తానునంధా నపరుం చో యు౦డుటు, 

దీనికి. ద్ర మాణము--- 

ప్రువృ త్తిస సంజ్ఞ శ్రే ధర్మే ఫల మభ్యుదయో మతః, 

నిన్భృ త్రి త్తిసంజ్ఞకే త్తే, ఫలం నిశ్కేయస సం మఠమ్. 2 

“పవృ 'త్రివాపధర, మునలన స్వ న్లాదిపారలొకికసుఖమును, సకువుత ల్హైవృష్ట్యు 

న్నాదిలాభ మును నివృత్తి త్రిరాపధర్మ మువలన  మోతమును, సంభవించును” ఇ. 

ట్టుభయలోక శ్రేయస్సాధన మగునది. ధర్మము; ఇది యతీం ది యము (చమురాదీం 
ది, యానోచరము. ) ఇట్టిధర్మమును బోధించునది వేదము 

(ప్రత్యకే ణానుమి త్య వా య న్తూపాయో న బుధ్య కే, 

ఏకం విద న్తి వేదేన తస్తా ద్వేదస్య వేదతా ” 

* యాగము నేయుట, చెలువులు త్రృవ్వించుట మున్నగుపను లిషహ్లైవ్లూ ర్తకర్మలు. 



ii దీ డి కం 

(6 ప్రత్టమానుమాన ప్ర భ మాణములే జబోధింపంబడనియు పాయము జేనిచేం. 

ఉలియయబనునో దానికి వేద మనిపేరు.” ఇట్టిమూాలప్ర మాణమగు వేదము పౌరు షే 

యమువలె భ్ర మవ్ిప్ర ప్రలిప్సాదిదోషజుష్టముగాక యపోరుషేయమును స్వతఃప్ర, మా 

గాము నయి 'యనాదినిధనావిచ్భిన్న సం ప్ర దాయ శ్రవర్త రమానము
 నయి యున్నది. 

“యః కల్పస్య కల్పుపూర్వః” తనున్యాయము న ననుసరించి యాోాసంసార మనాది, 

సర్వజ్ఞుం డగునీశ్పురుండు గతకల్పమందలి వేదము నీకల్పాదియందు స్మ స,రించి “యూ 

బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం యో వై వేదాంశ్చ ప్ర పుహిణోతి తై ల్ల అనుప్రమా 

ణానురోధముగం బ,థమజు6 డగుచతురు ర్కుఖున సుప జేశింప నతండు నురీచాగ్టదుల 

కును, వారు శేమశిమ్యసంఘము నకును, నుసజేకింప నీరీతి నుప చేశపరంపరా 

న మయ్యె నని పూర్వమామాంసకులనిద్ధాంత ము. ముజికొందజు శాస్త్ర 

.జ్ఞులు. (నై యాయికులు) వేదము లీశ్వర ప్ప శీతము అందురు. “అస్య మహతో 

భూతస్య ఆ నిశ్వోసిత మేత దృశ్వేదో యజుర్వేద సాను వేదః.” అనునది వారికీం 

బ్ర మాణము. 

ఇట్టి వేదము కర్ష్మభాగ మనియు బ్రహాభాగ మనియు భాగదప్పయాత్మ్మ కము. 

బందు. గర భాగము భగవదారాధన మోమును, బ్రహ్మాభాగము ఛగవళ్స ( బాప 

సాపగుణవిభాతులను డెల్పుచున్నవి. ఇట్లు భగనత్ప్ర/తిపాదక మగునీ వేదము 

సంసారిచేతనులకు డ _క ప్రజ్ఞ నము నొ డవించుటయందు ముఖ్యసాధనము. త త్త 

జాన నునంగా; సర్వస్మాశ్చరుం డై జై నశీ మన్నారాయణునకు సర్వ ప్ర కారముల బర 

తంత్రము లగునీయాత్త లకు స్వరూ పాను కా పపుకు పార్థ మగుభ నవత్చా ప్ల వీని నిరో 

ధించు ననాదికర్య సంబంధమును నివ కింప జేయునోపాయము. అది యర్గపం చక 

జూనమూబము, అర్థపంచకణ్ఞున నునంగా: స్వస్పహాప పరస్వనూప పురుపార్గన్వయా 

పోపాయసయాప వీకోధిస్షిహాపముల యథార్థముగ నబుంగుట. వీనిలో సస్య 

రూప మాత్యస్వరూపము. (ఆత్మలతుణ మిట్టి దేని యెటుంగుట.) పరస్వరూప మూ 

శ్యరన్వరూపము పురు హెర్థన్వ సూప పము మోవ,లవ్షణము. ఉపాయస్వరూసము కర్మ 

జ్ఞానభ_కిప్రప శ్రిలమణము. శ విరోధిస్వరూ పముభ గవతాా | వి ఫతిబంధకీభూతా నాది 

రర ర బంధము క్ ్ట్లర్ల న్థపంచకజ్ఞానపూర్వక ముగ: బరత త్ల మగు శీ శ్రీమన్నారాయణుని 

పాహేరవిందములయందు సనస్టస్తాత్తే రతుణభరుండే డై యతనికశ్యర్ణ ప్రీ పీయుండై మెల 

. గుటయే మోతసాధనములలో మాళిభూత మని “సర్వ వేదాంత తాత్పర్యము. 

అనంతశాఖాంచిత చతుర శవిద్యాస్థానోపబ్బంహిక మై వె దుక్టయార్థప్రతీపా 

దక నుగువేదమును గూలంకవముగ! జదివినం గాని పరృబుహ్హత త్త నిర్ల యసా*మె 

రము ద _త్వ్వజ్ఞానముం గలుగదనియు, రాంబోవుకలీియుగమునంద లిజను లల్పాయు 

వులు, రోగవీడితులు నగుటచే ని నిట్టిదుర్భటజ్ఞానమును సంపాదింపణ జాల రనియు 

నూహి ౦చిసకలభూతానుకంపాసంపన్న చిత్తులు. బరానరత తృ్పయాభథాతే త్మవిదులు, 

చేనతాపారన్యు వేత్తలు నగుపరాశర'వ్యాస వాలీ, కాదిమహర్డులు ఆ బల్రిపాసపురా 



వీథ క్ర iii 

శాభారం వేదం సముసబ్బ్భంవా యేత్ *' “ట్రితిహాస (భారతే శామాయ ణాదిపూ ర్వ 

రాజన్ఫ త్రము) పురాణము (సర్ల వతిన న్లాదిపంచలవు.ణసనున్వితము) లచే వేచార్థ 
మును వివరింపనలయును” అను న్యాయమునుబట్టి దురనగావా ముగు వేదార్థనును 

దాము చక్కలం బరిశీలించి మేఘముచేం ద్రావంబడి విసృష్ట మైనసము ద్ర జలము 

సర్వజనోపజీన్య మగునట్లు పండితపామరసా నూన్యముగ నల్లరకు సులభముగ. 
'దెలియురీతి. బరత త్త్టనిర్ష యమును; మాల్ పాయనివ్కంర్థ న మును జేసి బద్ధ చేతను 
లకు సంసా రసుఖసంతరణో పాయమును డెలికిరి, 

వాల్తీకి - శ్రీ రామాయణము, 

సంసా రార్హ ర్లననిస్నో శతనష్టుణార్థ మై మె పరమ కారుణికత్వేము 5 నవలంబించి 
వేదార్థోపబ్బంవాణము నొనరించిన వారిలో శ వాలీ క వ  థమగ ణుస్టండు 

4. వేద వేద్యే పనే పుంనీ జూతే దళరథాత్త జే దే 

వేదః ప్రాచేతసా దాసీ తామా డ్రా ద్రామాయణాతే, నా” 

“వేదమే. "జలియంబడు పరమపురుముండు దాశరధి యె జనింప నొ వేదము 

కరూడ వాల్తీకివలన  రామాయణగూపముగం బరిణమించెను” అనున ట్రితండు 
సామా జ్వేచసమ్మిత మగురామాయణమును రచించి, 

65 ఇతిహాసప్రురాణా భ్యాం వేచాంతౌర్భక ప్ర ప్ర కాళ్యతే, 

ప్రాయేణ వూర్వభా గారో ధర శా స్త్రణ కథ్యతే. » 

“ చేదముయొక్,_ యు శ్తరభా గార్థము (ఉపనివదర్థము) బతీవాసపరాణ 

ముల చేతను, బూర్వభాగార్థము ( ధర రకా ప్రుము చేతను వెల్లడీయగుచున్నది. ”అనుర్తీతి 

నందు నకలముముతే జనోప పజీవ్యము లయిన వేదాంతార్థములను సంపూర్ణ ముగ. 

యు బ్రథిపాదించియున్నాండు. 

శ్రీరామాయణోత్ప క్తి లికి మూలమగుకథ,. 

ఓక నాండు వాల్మీ క యదృచ్చగా దయచేసిన నారదమునివలన శ్రీ రామచరి 

త్రమును సంగృవముగో నుపబేశము నొంది యంత మాధ్యాహ్నికస్నో నార్థము 
పొహ్నావీనదీసేమాపమున నుండుతమనా నది కరిగియచట నిటునటుంజూచుచునేంచ 

రించుచుండనొకబోయ యానదీతీరననమందువివారించుకౌ9ంచపశీ మిథునములో 

మగవిట్టను గొట్టంగాల జూచి కరుణార్ల ర్షగచిత్తుండై. యాక ఆకుశొబు కును గోపముతోో 

దిట్టంగా నది యుకళ్లోకముగ వెలువడెను, 

“మా నిషాద! శో తిస్టాం త్వ వముగమ శాక తీ స్పృమాః, 

య త్యారంచమథునా దేక మసధీః కామమోహితమ్”' 

పూఠాదావిర్భూతసా రస్వతరురీనిమస్టం దరూ సం బగునీక్లో కమును వినిశిష్యు 6 

డు వెజింగం౦ద నాసంయమీోాం ద్రుుం డప్పుణ్యనదిని దీర్ధమాడియథో చితముగ సంధ్యా 



వీథి క్, ఫా 

అనుస్కా౦దపురాణవచనమువలనను, ఈరామాయణము - సర్వాలంకార 

శా నలక్షణోశే వేత మై సకలభారతవర్గీ య స్రత్ననూత్న వా జయ ౫ ంథ సమితికి 

నిదానము, సకలపురు పౌర్ణ ప్రద మై మె విరాజిల్లుచున్నది. ఏతీత ;-థాకరీరసంబట్గులగు 

రామలమ్మణభ రతశత్రు ఫ ఫఘ్న హీ నోముడ్విభీవగాదికు హోపుకుములనచ సరిత ముల వినుట 

వలన 'మాతావితృభ క క్షి సోదర ప్రీతి, జ్యేహ్రైనునర్త ర్హనము, లోక మత్యాదానువర్త 

నమ్ముస్వ ప ప్రతిజ్ఞారకణాభిని చేశము,క శ భాదివివాయవిర *ఆ, శి శ్రితవాళ్సల్యము. స్వామి 

కార్భనిరహణతత్సరక్వము, స్వార్థపర తానివృ త్తి, చి త్రళుద్ధి, పర్ వకారబుద్ధి 

మొదలగుసద్దుణములు గలిగి లోకము సద్భ్భ త్త కము శర్చికొనుస్. 

వాల్మికి యిట్టిలోకో  త్తరమహాకావ్యరచనాపటిష్టత కాకర మెనతపోమా 
_ హాోత్య్యముు, , దివ్యజ్ఞానసంప త్తే క్రియు( గలవాడని ప్రసిద్ధి 'నాందుటయే కాక యితడు 

ఛందశ్శాస్ర్రమున- తాక న త్రయుగమును గల్పించి యాశాస్ర్రుమున కత్రద్భుతి 

పరికామమ్యును గల్పించెను: 

యొట్టమొదటవై దికఛందస్సులను లౌకికసం స్కృృతల్లో కరచనకొఆకుపయో 
గించినవా డితండే. ఇతనీకిముందు శ్లోకములు లేవు. ఇతనికి. బూద్వ్ర లగుమవార్దు 

లందణు గద్యమునే ప్రా, వౌ, సీ సి రనుటకునీ కి క్రిందన ంబజీ చినరఘువంశళ్లోకముయొ క్క 

హేమా ద్రివ్యాఖ్యానముచిక ప్ర ప, మాణము == 

“న సాదవిద్ధాండ జదర్శనోత్ధేశ్లో కత్వ మాపద్యత యస్య శోకః.” (రఘు. స. 14-70.) 

“వ్యా. చాంచాలవిద్ధక్రాంచమిఘునదర్భనో జైన ఫశ బొండాల యదొ౭ఖి రృృయక్ 

తదొాప చభృతి వృతౌని పద్యా న్యభవన్ .. వూక్వం తు వాక్యా న్య వేతి భూరయ తే. 03 

నె వై దికలౌకికఛందస్పులతారతమ్యువిమర్శన మతిలాభకరము గాన, వానిని 

వాల్మీ కి యె ట్లభి వృద్ధినొందిం చెనో యాయంశ మిచటం గొంత చర్చించెదము. 

అనుస్తుష్ఫంవన్సునకుం జబ బ్ర క్యేకముగ నెనిమి చేసియవయరములు గలనాల్లుపా 

దము లుండును. వేదమునందును ఈరామాయణ ప్రయుక్తానుష్టు ప్ప ౫లదు. దీని 

కుదావారణము బుగ్వేదనంహి తేళోా క్ష. 

“ఆలా త్వా గవ నద న్నిహ సోమా ఘోషేణ యచ్భతుః 

దో. అముప్యు  శాసత్రో దివం యయ. దెనాననో, ఏ3 

ఇందు. చాదమున కెనిమి దేసియమరములచొప్పున నాల్లుపాదములకుముప్పది 
కెం డతురములు సరిగ నున్నవి. అయినను వె వై దికానుషుష్పంద స్పగుటచే నీవర్ల 
ములు దీర ర్భృములుగను, నీవర్హములు. వ్రాస్వములుగ నుండవలయు ననునియమము 

లేదు. కాయబటి వైవై దికానుష్టువ్వు లిట్టుగాక యంతట నవ్యభిచరితముగ రెండు 
నియముములశో సూడియున్నవి. ప్రథనుతృ్ళతీయపాదములలోని పంచమాతురము 
దీర్ధముగసు, ద్వితీయ చతుర్థ పాదములలోనిస _ప్తమాతురము స్రాస్వముగ నుండనల 



vi వీఠ క, 

యును, నె నై దికవ్చత్త తములకం మొ: బృథగ్య క్షణము ౫ లిన లయానుగత నుగునొకనూ 

తనవృ త్తజూతి వాల్మీ! కల్పించెను ప్ర తిపాదముదందిలియతీరములలో నివిగురువు 

లివి లసువు లని నిశ్చితమైన యేర్పాటు గలద్ర్ధృవృ త్త తములజాతి యింకొకటీ కాల 

శ్ మమున6గలిగిన ది.తాకికవ్ఫ త్త తములగు: పలఘువశ్షానుపూర్వియు వై దికవృ త్తి త్రముల 

సరులఘు ఘువళ్ణానుపూర్వి నే యనుసరించియున్నది. ఉడా: 

“సవా స్కశీర్లా ప్రుకుప, సృహస్రాతు సృహ స్త పాత్, 

సభూమిం విళ్ళతో ఇ స్భాతా ఆత్యతిస్ట ద్ద దళోంగులకు”' 

ఈదిగు నుదవారించిన త్రిష్టుష్ఫందస్సును గొంత నూార్పుశేసిన లౌకికము 
లగు నింద్రవజ్రా పే వేంద్రవజ్రావృ త్త త్తములవలె. జదువనచ్చును, 

వె దికము, లౌకికము, 

వానర నార స్ట ఖిజీని లోకం ఊదీర్ట్వ 'నార్రీ ఆభిజీఐ లోకం 

సు మేత ముపశేష. ఏహీ, గతాసు మేకం ఉపశేష ఏహి 

హా కరర దిధిపో స్పజేదం[ హస గ్కభస్యా దిధిపో స్త బేదం 

పత్యు ర్షనిత్వే మభ్టిసంబభూని. |’ పత్యు ర్షనిత్వం ఆఫిసంబభూని . 

వై దికాసుమ్షుష పృృండస్సును వాల్మీకి లొకి కానుష్టుష్పందస్సునుగా నెంతసులభ 
ముగ మార్చినో “"చూోడుండు. ఇతనిమార్షమునే వాస్టసాదులు ననుసరించిరి. త్రి ర్రిట్టే 
పందోమూగాలకొము లగువై దిక దీర ర్భృవ్భ త్త తము లాధునికము లగునిం ద్రవజ్రావేం 
వజ్రావృ త్తములుగ మా జెదుదశలో వ్రాయంబడినవ్లో కములు భారతమున? గాన 

వచ్చుచున్నవి. ఇవిగాక మటీకొన్నివృ త్ర త్రములు వై వై దికఛందోబద్ధముగ నే కనంబడు 
చున్నవి, ఉదా: 

౨. కపృవ్రూర్వగా వూక్వజొ చికృ్కభానూ గిరా వాశంసామి తపసా హ్యనంతౌ, 
దివ స్ట సుపర్షె విరజౌ విమానా ఇధిశ్నీపంతౌ ఛువనాని విశ్వా. 

హీరణ్మాయీ కసీ సాంపఠరాయా నాసక్యదషస్రా సునసౌ వై జయంత, 

శుక్రం వయంతేె తరసా సువేమా నద్ధిష్య యంత పనీతం. వివస్యతే8, 9 

(భార. ఆది. పౌష్య పర్య. ఆ, త్రై 

ట్ర వూ వేదములకువ-లె వాల్మీ క్రి సంస్కృతేక్లోక నిర్హాణమునకును సంస్కృత 

కవనమునకును జనకుండు. కవి యసంగా వాల్మీకి, “కవి శ్వా కిశుక్ర చరూటొ అని 
విశ్వునిఘంటువు. కాళిదాసుగూడ. నీయర్ధ మున నుపయోగించెను, “కని కుశలవా 

_ చేవ చకార కిల నామతః రఘు, 14-32. 

.. . మజియు. దె త్రీరీయ ప్రాతిశాఖ్యయందును, వాజస నేయసంహి తయందును 
వాలీ కినామ ముదాహరింపబడుటచే నితండు శ్రుతి ప్రత్యభిజ్ఞాత మా హాత్ర తము గల 

“వాం లని స్పష్టము. 

(తెత్తి. ప్రాతి. 5. 36.9.4, 18. 6) 



వీధి క, vii 

శ్రీరామాయణ ప్రతీ ప్త్రభాగవిచారము.. 
ఈ కాలనుందు ఏ సర్వజన న్యవహరరని్థ మైయున్న శ్రీ, శీ రామాయణము మొదట 

వాల్మీకి యెట్లు రచించెనో అశ్లు యున్నదా? లేక, దాని కిటీవల నెవ్వరై న నెవ్వి, 
యెనో మార్పు లొనర్చిరా? ఆయంశము విచారింతము, 

ప్ర కృతవు రామాయణముయొక్క_ యె బేశపుం ౭ బృతినె నై నందీనియొకసారియక్క 

డక్కడ మండూకప్టుతితో 6 జదువువారికిసెతము డానియం దుండుపరస్పరవచన 
వా్యాహతులు, సంబంధవిచ్చేదము,న వీన ప్రా ప్రాచీనాభిప్రాయసాంక కర్యము మొదలగునవి 
కనబడక మానవు. ఈకారణమునుబట్టి యూ వాలీ కిరామాయణ౯ణ ముత్పన్నమైన 
కొంతకాలమునకు చరువాతే నిందులో నెవ్వరో కొన్నెప పథ, _ప్రములం బొనివీనారని 

నిస్సంశయముగాం జెప్పవచ్చును. ఈగృంథము నామూలాగృముగాం జదివి విమ 

ర్మించియుండనివారికా ఆకు నట్టి పరస్పరవిరుద్ధము లగూనంశములం గొన్నింటినిచట 

నుదావహారించుచున్నాను. 

1. కథాసం వేసమను ప్రథవుసర్లమున, “ఈ కాలమునం వీలోకములోయరమో- 

తృ్భృష్టుండగువాండెవ్వం డన వా లీక కినారదు నడిగిన ప శ్వకు నారదుండు “అట్టి వాం 

డిమోకువంశ ప్రభవుం డై నశాములి డని చెప్పి యత్నీచకి తృమునంతేయు వక్కాా 
ణించెను ల్తట్టు ప్రథ మసర్షము గ్ గ్ర ంథమునకంతికు . సంగ హము. నారదు నడ్లిగిన 

ప్రశ్నవంన నే 5 వాల్మీకి క్తి రాముని? గాని యాతని చరి త్ర ముగాని "లేశము నెజుంగని 

డని స్పష్టముగా గానవచ్చుచున్నది.' నిరామాోను దశరథుడు. మతం డ్రి జన 

సు నీవు రామమహీవీవి ని న్నీకానలో రాఘవుడు విడిచీపెట్టుటకుం దగిన 

కారణమునుగూడ నే నెజటుంగుదు గని యు త్తరకాండములో ఇాల్మీ! వీతతోం 

జెప్పుచున్నాండు.--- 

“ఉవాచ మధురాం వాణీం హాదయ న్నినతేజసా, 

స్సు హౌ దళ రథస్య త్వం రామస్య మహీ వీ, షీ ప్రియా. 

జనకస్య సుతా ర జ స్వా పగతేం "తే పతిప్ర, తే! 

ఆయాం త్వ్యీ వాసి విజ్ఞాలా మయా ధర సమాధినా, - 

సర్వం చ విదితం మవ్యూం తై 9లోక్యే యద్ధి ఐర్హ తే, ” (ఉత్త, 49. స 

ఇందువలన వాల్మీకి శామవృత్ర్తాంతీము. నెటింగినట్లును, నారదు నడిగిన 
వశ్ననలన నెజుంగ నట్లును గానవచ్చుచఛున్నది. ఈెండంశములు పర స్పరవిరుద్ధ 

ములు, కానన నిందులో నచేదియో యొకటి వ్ర ప్దమై యుండవలెను. 

2. కివ్కీ_ంభాకాండములో సు గీ వుడు మొదట శావణుని నినా సస్థానమును 
గాని వాని పర్మాకృనుమునుగాని యెంతేమాత్ర మెటుంగ నని 

4 న బా నిలయం. తస్య సర్వధా హాపరమనః, 

ఎ ఇల న్ 4 న వ 99 త్రీ | ॥ ర్తి సామర్థ్యం వి క్రమం వాపి డౌష్సు_ లే యస్య నా సల్ 2 (కిష్కి0. 7 ) 



‘will వీ తిక 

అని చెప్పి తిరుగ సీతా న్వేషణార్థ మయి వశీ ఇదిక్కు_నకుం బంపినవానువు 

చాదులతో 

(+ త్రత్ర సముద్ర మాసాద్య సం శ్రుధా ర్యా్ధనిక్సయక్, 

చృితృనానానగ కీమా నన గాద మహార్షవమ్. 

స హీ దేశస్తు సధ్య స్య రావణస్య దురాత్ర నః, 

శాతసాధిపతే రా స స్సవాస్రాకుసమద్యు తేః. (కిమ్కిం: స, 41.) 

అని రావణుని నివాసస్థానము తనకుం చెలిసినట్లు చెప్పుచున్నాండు. 

ఉ త్తరకాండము కక్. సర్లలో 'నగస్తుష్టండు రాముని కాంజనేయజన్య 
ప్రశాకము నంతయు జెప్పి యాతడు వ్యాకరణ శా స్ర్రమందు మహాపండితుండనీ 

యిట్లు చెప్పెను. 

“అసౌ పురా వ్యాకరణం ళీ గువావ్య నూర్ న్యుఖః పృష్ట గమః కవీ పన్ట్రః; 

ఉద్యద్దికే రస్టగిరిం జగామ గ గ్ర్రున్టం మహ ర్థాకయ దపషపోిమేయః... 

సనూ శ్ర ప్భృ శ్త కక పదం మసహార్థం ససం గృహం సాభ్యతి వై కపీన్ష్వః, 

న వ్యా స్త కశ్చి తృదృళో౭_స్యశాశే సె వె శాఠబే ఛందగతా తేళ్లై వో (ఉత్తర, 49 50.) 

వ్యాఖ్యా వలా న్యూలేం - అహైధ్యాయీఐత ణం, వృ త్తిః---స్తాత్కా లికనూ క్రష్భ త్రిః, 

ఆక్టపదం - సూత్రార్థబోధకప పదవద్వా ర్రికం, మహార్థం- మహాభాష్యం పతంజలికృతిం, ససం గృహం- 

చ్యాడికృతసం గ, గ హాఖ్య గం సహీతమ్ ఎ” 

పె నో కములోః జెప్పబడినయస్టాధాాయి, మహాభామ్యము సంగ్రహము, 

వ్యాకరణశాస్ర్రముసకుం 8 బృధాన గృంథములు. కథా సరిత్సాగరమందుం చెప్పం 

బడినకథ విశ్వాస మై మైన యెడల వరరుచి కుపాధ్యాయు6. డైనయీవ్యాడి నంద 

చంద ద్రగుప్తులకాలమందు జీవించినవాండు న మహాభామ్యకరృ ర యగుపతంజలిోఅరుణ 

ద్య వపస్సా శేతమ్” అను మహాభాహ్యాదాహ రణమునుబట్టి సా శేతపురమును ముట్ట 

డించినయనను(డగు “మి నేండ*రనుగీ గీ కు టేశపు రాజు నకుస మకాలికుడని చేశచరి త్రము 

వలన నిశ్చయింప నగు. ఈ్లోకమువలన. రామునికాలమం దున్న హనుమంతుడు 
"రెండు వేలసరివత్సరముల క్రి క్షి ంగట రచింపబడిన నవీన ౫ గ్రుంథముబనధ్య్యయన మొన ర్చే 

నని తేలుచున్నది. ఇది యెట్లుసంభావ్యము? 

శ భరతుండు చిత్రకూటమం దున్న రాముని. గలసికొని వితృమరణవా_ర్హం 
జెప్పి యాతని నయోాధ్యకుం దోడి తెచ్చుటకు జనగాంజూచి రాముడు భరతుని 
విషయమయి శేసినకుశల ప్రశ్నలో గూడినోకచ్చిత్సర్లను” గుటించి కొంత చర్చిం 
'జెదము. ఇది యమొోఛ్యా కాండలో నూఆఅవసర్ష. సర్వసంపత్పమృద్ధ మగురాజ్య 

మును దనవొజుకు విడనాడి రాము డరణ్యములపా లయ్యు ననియు నిందువలన 6 

_ చాను సర్వలోకనించాపాత్రుండ నైతి ననియుందం డ్రి, మృతుం డనియు నపారదుఃఖ్ల 
సాగరనిమగ్ను( డయి యెట్లయిన బోధించి యాతని దిరిగి యయోధ్యకుం గొని 



వీఠీ క, ix 

పోయి రాజ్యము బ్ర, తిన హింపంజేయ: సమకట్టి నపరిచారముగాం దన కడకు వచ్చిన 
భరతుని జూచి నుహోప్రాజ్ఞు డై నరాము(కు “ఏమి తమ్తు(డా! వృద్దు( జై నమన 
తండ్రి కులళమా! అతండు సజీవుం డ్రైయుండంగా నీ వి ట్లరణ్యమున కేల వచ్చి 
తివి? అతర్కిత మగునీరాక సంశయమును బొడమించుచున్నది. చెప్పుమా! మన 
తండ్రి కుళశలియే?”అని యింతీమట్టుకు నత్యు ద్వేగముతో 6 గుశల ప్రశ్న చేయుటయే 
యవసరప్రై ప్త మైయుండోనీవు బాగుగ రాజ్యు మేలుచుంటివా? నీమంత్రులు మంచి 
వారేనా? నీపురోహీతు. డెట్టివాండు? ఆయవయములం జక్క_ంగం బరీశీంచుచుం 
టిచా?' అని యననసరప్తశ్న లడుగుట కేవలము లోకస్వభావమునకు వికుద్ద 
ముగాం దోంచుచున్నది. ఈగాజనీతి ప్ర శ్నపరమయినశ్లోకము లన్నియు నిస్సంశయ 
ముగా భారతమునుండి యిందులో వ్రాయబడినవి. మహాభారతాంతర్ల్షశసభాపర్వ 
పంచమా ధ్యాయములో నారదుడు ధర్యరాజుకడకు వచ్చి యతనిని రాజ్యాంగ 
రాజ్య పరిపాలనలవిమయమయి కుశ ప్రశ్నముం కేసి రాజనీతి నంతయు నుపచేశిం 
చెను. ఆక్టోకములే యివి. ఈదిగువం గొన్నింటిని బట్టికారూపముగాం గనంబజుచు 
చున్నాను. 

మహాభారతేము _ సభాపర్వము. రామాయణము - అయోధ్యా కాండము. 
ర్ వ అధ్యాయము.  కే03వ స్త, 

1. విజయో మంత్రమాలో హీ 1. మంత్రో విజయమూలం వా 
రాజ్ఞో ఛనతి భారత! రాజ్ఞాం భవతి రాఘవ! 

+ | జ్ అల జ జ్ కచ్చి తృంపృళమం త్ర చె సుసంనృతో మం త్రినరై 

. హ్యమాతై క శ్నాస్తకోవిజై &?. రమా త్రై శా ప్రకోవిడై &?. 
2. కొచ్చి దాత్మేసమా వృ్థా పో కచ్చి దాత్మే సమా శూరా 

శుద్ధా స్పంబోఫనతమాః, శ్ళుంతసంతో జితేంద్రియా8, 
కులీనా శ్చానురకా శ్చ కులీనా శ్చేంగితజ్ఞా శ్చ 
కృతా స్టే వీర! మం త్రిణః?. కృతా స్తే తాత! మ న్తిణః?, 

3. కచ్చి: న్నిద్రావళం చ 3. కచ్చి చ్చాపరరా శ్రేషు 
కచ్చి రా రు వ: చింతే యస్య ప్రేసంక్. . 
ఎ ప్పపరరా ha య్ స్రావ ౦ వం 

చింతియ స మర విత ?. కని తొ పు ల్ు 
4. కొచ్చి న ల యిసే నిక? త్త కిచి న న కీ, . సో నృర్మత్రే సె వై కః. చ్చి న్యం త్రయ నైకః. 

కచ్చి న్న బహుభి సృహ? కచ్చి న్న బహుభి స్సహ? 
కచ్చి శ్తే మంత్రితో మంత్రో కచ్చి త్తే మంత్రితో మంత్రో 
రాష్ట్రం న పరిధానత్రి?. రాష్ట్రం న పరిధ్ధానతి?, 

ర్. కచ్చి దర్థా న్వినిశ్చిత్య - గ్. కచ్చి దక్థిం వినిశ్చిత్య 
ఫలమూలా న్మహా దయాన్ , ఫలమూలమసహోద యమ్, 
తీపు మారభసే కర్తుం శీ ప మారభసేకరుం 
న 'విఘ్నయసీ తాదృళాన్?. న దీర్హ యని రాసుస?, 

ర. కచ్చి ద్రాజన్ కృతా న్యేన గ కచ్చి శ్రే సుకృతా చన 
కృతేప్రాయాణి వా పునః? కృతరూపాణి ఇ పునః, 

B 



బిదు స్తే విర! కర్తాణి 

'నానవాష్తాని కానిచిత్ ?. 

గ కచ్చి ద్చలన్య భ్క్త్తం చ 

వేతనం చ యధథోచితకూ 

_ సంప్రా పకాలే దాశప్యం 

దదడాసి న వికర్ష స్స్, 

ష్ కాలాతి క మళ: జీతే 

భ క్షజేతనయా ర్భ లౌ కి, 

భ్ రుః కుష్యంతి దొర్షత్యా 

తగ్చోజనర్థ స్సుమహాన్ స సతః. 

వీథి 5, 

విదు స్టే సర్వకార్యాణి 
ఏ వ! న కర్తవ్యాని పార్థివ!. 

. కచ్చి ద్బలన్య. భకం చ 

వేతనం చ యథోచితమ్, 

సం ప్రా 'పకాలే దాకఫ్యం 

జపా న విలంబసే?. 

. కాలాతిక్రనుణా జీతే 

భ క్షవేతనయా ర తొ, 

భ రూక కుష ప్యంతి డార్షత్యా 

త్రో౭_ నర నర స్సుమహాన్ స్మ లేకి: 

ఇట్టిక్లోకము లనేకము లున్నవి. గంథవి నరణీతిశే వ్రాయంబడ లేదు. 

నలో పాఖా్థనములోని శ్లోకములు కొన్ని సుందరకాండమందలి పదునై దవ 
సర్గలో. గానవచ్చుచున్నవి 

భారతము - నలోపాఖ్యానము. 

1. ముంద పృఖా ఖాన యమా నేన 

తూెషీ కా పతి మేణ తాకొ, 

నిబచాం ధూమజాటబేన 

చుఖౌ మివ విభానసోః. 

వి తాం సమోత్మ్యు విశాలా &ీ 

మధికం మలినాం కృశామ్, 

తేర్క_యామాస జ మోతి 
శ 

కారకా రుకపాద య్. 

3 పూర్మచంద _చదృనిభాం శ్యామాం 

చారువృ త్తే పయోధరాషమ్, 

కుర్వ న్తీం | ప్రుభయా జం 

సర్వా నవితిమిరా దిశః 

4. ఇారుపద్మ విశాలాతీం 
మన థస, 58 రతీ మిన, 

చ్చ 

ఇ'పాం సమ దల కన స్య 

చౌ మిస. 

ర్ మలకంకాసలీ్తాంగీం 

మృణాళీ మిన చోద్ద శౌ, 

హౌార్టమాసీ మిన నిశౌం 

రాహ్ముగ స్తనికాకరామ్, 

6 పతికోకాకులాం దీనాం 

శుష్కు.స్రోతాం నదీ మిన, 

వి సవర కమలా౦ ' 
బాట్ 

విత్రానీ సవిహంగమామ్ 

పార్థ చంద్ర, 

స్స 

రామాయణము - సుందరకాండము 15 న సక, 

1, మంద, ప (సృఖ్యాయమా నేన 

భూపేణ రుచిక ప్రృఖామ్, 

పినద్ధాం ధూమజూాలేన 

శుభా మివ విభావసోః, 

. తాం సమాత్మ్య విశాలా శీ 

మధికం మలినా౦ కృళామఘ్, 

తర్క_యామాస సీ శేతి 
కారణ రుపపాదిఖి8. 

. పూర్థచం,ద్రాన' నాం సుభూరం 

చారుస్ళ త్తిపయోధరాషమ్, 
గ కక = కుగ్వ్ణంతీం ప్రభయా డేవీల 

సర్వా వితిమిరా దెళ6, 

సీతాం పద పలాశాథ్నీం 

మన్మథస్య రతిం యథా, 

ఇష్టాం సర్వస్య జగత 

ఫూర్ష చం ద దరుప్ర భా మిన, 

హ్యమాచా మి వాసే మనన 

మృళణాళీ మచిరోద్ ద్ధృతాన్, 

పౌర్ష్మ మావీ మివ. నాం 

రాహుగ్రున్నే 'నేందుముండలా మ్. 

‘ పతికో కాతురాం చీనాం 

నదిం విస్త్రావితా మివ; 

ఉఊత్కేష్ట్రపర కమలాం 

విత్రాసితవిహంగ నామ్, 



వీ8 క, ki: 

ఇవా చ్రీహ స్త _ద్రపరామృ సాం 7, హ స్టివా స్పపరామృష్టా 

'వ్యాకులా మిన పది నీమ్, మాకులా మిన పద్ద్మినీమ్, 

_ .నుకుమూరీం సుజాతౌంగీం సుకుమూరీం సుజూతౌంగీం 

రత్నేగర్భగృ హోచితామ్. రత్నగర్భగ్భ హోచితామ్, 

8. భరా నామ పరం నార్యా రి. భరా నామ పరం నార్యా 

భూషణం భూపణా దపీ, భూషణం భూషణా దపి, 

ఏసా తు రహితా లేన ఏషా తు రహీతా తేన 
శోభమానా న శోభతే. భూవణాళ్లా న ఫో తే. 

ఇట్లు కొంద ణీపరిశొద్ద మయిన మొదటిరామాయణ గ్రంథము నచ్చ 
టచ్చటం దమయిచ్చవచ్చినటుల మార్చి ప్ర శీ ప్పములం జేర్చియుందు రని వైన 

వ్రాసిన సంగతులవలన. దోంచుచున్నది. 

సార్వజనీనముగా నార్యులందణు యజ్ఞ మునే ముఖ్యమైన బేవపూజగా 

నేర్ప్వజుచుళొని త్రైవ్మాణత్శ్రి. యు లాయాసనుయముల విధిదృష్థ్ట ప, కారము మాం 

నము డినుచున్న వా రయి, శ్రీలు వేదముల? జదువుచు వై దికకర్మ ల నొనర్చ్భువా 

రయి వేదతకొ.స్ర (్రువిద్భలలో క్రి యులు (బ్రాహ్మణులు సమాన పాండీత్యేముగల వా 

రయి, ధనుర్విద్య, రాజనీతి, యుద్దశా, స్రుము. మొద లగువానిలో బ్రాహ్మణులు 

త్ త్రీయసమాను లయినవా రయి "యున్న యుగ కాలవిశేషముం డీరామాయణము 

రచంపంబడి యుండె నని సవివుర్శము గా జదివిన యెడల నిస్పంశయముగాం జెప్ప 

వచ్చును, రాముడు, నీత, దశర్రథుండు, కౌసల్య, దండకారణస్టవాసు లై నయగ. 

_స్థ్రభరద్వాజూదిబువ్.స_ తృములు మొదలగు వారియొక్క చరి త్ర లనుజదివిన యెడల. 

మన మిపు డున్నసాంఘికస్థితికం కె నత్యంతవిభిన్న మయినదియు , లేశము జాద్ధమ.. 

తాభిప్త్రాయసాంకరస్థము పేనిదియు నగు నతిచిరంతన సాంఘిక స్థితిలోం బై జన పే 

ర్క-నంబడినవా రున్నట్లు మనము 'తెలిసికొనంగబము. రావల మణులు వసమందు 

నివసింపంబోవుసమయమునలత్ముణుడు కట్టినపర్ష శాలలో బ్ర వేశించుటకు ముందు 

రాముడు వాస్తు దేవతల నారాథించి హోమము వేల్చి లక్ష్మణుండు గొట్టి తెచ్చిన 

హరిణముయొక్క మాంసమును "దేవతల కర్పించెను. సౌమిత్రి, వధించి కేచ్చిన లేడి 

నగ్నిలోం బెట్టి కాల్చుట యిపష్పటిశాకాహోారద్వొజులకు వింతగ ధోంచు, 

“అయం సర్వ సృమస్తాంగ కతేః కృొపమృగో మయా, 

దేషతౌం దేఎసం కాశ! యజస్య కళలో హ్యసీ. 3) (అయో, ర్6, 29. ) 

రాముడు జటాయువునకు( బరలోక క్రియల నాచరించునపుడు వారిణ 

మాంసమును ని వేదించెను. 
“రోహీిమాంసాని చోత్కృత్యి పేఫీక్స త్వా మహాయళా8, 

శకునాయ దదౌ రామో రమ్యే వారికశాద్వలే.”” (ఆర. 68. 33.) 

ద్టీజుః జాచరింపవలసినకర్యలతో సంబంధించిన మంత్రము లన్నియు రాము 



wii వీ రక 

నిక్ న... లత్రం డాయాసమయముల యం దడాయాముం౦ం త్రము లల బఠించీ 

 రాథువోవవ మహా తేజా నావ మామహ్య్యా తాం తేళేః, 

బ్రహ్మవత్. తత్ర్రఐ వై్చైన జజాప హీత మాక్మేనః ”' (అయా. $52, 72.) 

మజటీయొకచోట, 

“య త్తే త్సేృకస్య మ రృష్టస్య కథయ న్టి ద్వొిజాతియః, 

త కృ్వక్షగమనం క విత (ల్కేస్టం తజ స్య రామా జజాప హా” (ఆర. 65, 34.) 

ప్రతిదినము రాముడు సంధ్య|్యోపా స్తీ సల్పుచున్నట్లు బుష్. యనేకస్థలముల 

యందుల జెస్పియున్నాండు. నిజముగా రామునికున్న వేదమం త్ర పఠనసా మర్ధ్యము 

వై దికకర్శశ్రద్దయు విచారింపంగా నొకవై దికకర్య్శకునికం మొ నెంతమాత, త్రము 

న్యూనము న సోదు. రాము? డరణ్వమ నకు 'బోయదో నని శాసల్యతో c జెప్ప(బో 

యినపు డామె నియమముతో సమం శ్ర కముగా హోమము వేల్చుచున్నట్లు చెప్పం 

బడినది. 

(సా క్రూమవసనో హృష్టా నిత్యం వృ వ తపరాయకణా, 

అగ్నిం జహోతి స్మ తదా మం్రేవ త్కేతేమంగళా.” (ఆయా. 20. క్స్ 

వాయుపుత్తుడు బఅంళలో సితను వెదకివెదకి “యెచటను గానక నిర్విణ్ణు డై డె 

యశ్ కవననుం దున్న యొకచిన్నన దియొడ్డున నున్న చెట్టును. గూర్చుండి సిసంధ్యో 
స్పి కిచటికిం దప్పక వచ్చు” నని తలంచుచుండెను, ' 

“సంధ్వాకాలమనా శ్యాష్టమా (భ్రుస స మేప్య్టతి జానకీ, 

నదీం చేమాం శిసజలాం సంధ్యా $3 వరనకి స.” (సుం. 34, ఇక్.) 

ఫూర్వ నుతి ప్రాచీన కాలమందు 'ప్రీలకంగూడ నుపచయనము వేదాఢ్యయ 
నము స్వబంధుగృవమం టే భితాచర్యయును విధింప వంబడియుండెను 

“పరాశర మాధవీయే ఆచారకాంజే వివాహ, క్ర కరణేవారీే నో క్రమ్:లాగద్వివిధా స్త్రీయః- 

ర్రన్మావాదిన్య, స్పదో్యోవధ్యా ఇతి కేత్స,బ బ్రహ్హవాదిసే నా ముసనయన మగ్నీంధనం వేదాధ్యయనం 

స్వగ్భ మం భక చ ఇ్యతి; సద్యోవధూసం తూపస్టి లే వినాహా కథంచి దుపనయనం కృత్వావివాహః 

కార్య ఇతి. 33 

తభఖాచ యమః. — 

“ఫరో కల్పే తు నారీణాం మాంజీబంధవ మిష్య కే, 

ఆధ్యాపనం చ చేదానాం సావి త్రావచనం తభా. 

పీతా పిళృవ్యో భ్రాతా వా నైనా మధ్య్యాపయే త్పెరః, 

స్వగ్భృ యా వైన కన్యాయా  భైకు చర్యా విధీయతే 

వర్ణయే దజినం చీరం జటాభారణ మేన చ.*' 



వీ8 5, xiii 

“పూర్వ కాలవుత్త్రీలస్థిక యిది యయియుండేను. తరువాత నిటీనల చాల 

కాలమునకు స్ర్రీళూ ద దద్వజబంధూనాం శ్ర త్రయీ న శ్ర్రుతిగోచరా” అనిపుట్టినవచ 

నస్రామాణస్యముంబట్టి పదాధ్రయనాధికార మట్లుండంగా స్రీలకు -వేదమంత్ర, శ్ 

వణనుందు గూడ నధికారము. లేదని నిడే పే. ధింపంబడెను. ఇట్లు ప్రాచీనద్విజసాంషీ 

కస్టితి కాల కృమమున వై దికత్టమును గోలుపోయి కీ ఇదశనొంచంగా నిటీవల పూ 
ర్వమట్టికర్య జ్లాననంస త్రికీం టై బ్రనిద్ధి కెక్కి. వుపషతుల్యస ర్వాధి కారము గలిగియుండిన 

వ్ర్రీజాతియే “క్రీ 66 న్స్ కరా ద్రహూణశబరా అవి పాపజీవాః” అనియు, “ప్రియా వై. నె 

వ్యా స్తథా నో దా యఒవ స్యుః పాపయోనయఃి” అని యశర్వాచీన గ్గ గ ౦ంథముల 

యందు చాపయో“నీయనియు, హాఢ్యా్యాస్పడమనియు నెన్నంబడేను. నిషేద వేదా 

ధ్యయనార్హ్య త గల స్త్రీలతో నున్నయిప్పటికాలపువార మయినమనకుం బూర్వపు 

స్రీలందజు నధ్యయనసంపన్న లే యని ప్రాచీనమత గంథములయందుం జదివినచో 

నెంతోవింతగాం దోయయను. అంతవింతగాం దోంచుటచేతనేకచా యిప్పటి కాలపు 

ఖొన్టితలు పై నవ్రాసిన “సంధ్యా కాలమనా శా + వమా” అ నెడుసుందగకాండ 

శ్లోకమున కీకితిగా వ్యాఖ్యానమును ప్రా వానసీరి. 

“అక్ర సమ్య న్భగవద్ధ్య్యాన సెక సంధ్యాపచార్థ ల్వే నా స్తవ త్ర చ్రీయా అధి కొరక, 

గాయత్రీ మంత్రే, ణ తదర్థస స రణపూర్యకభ్యానే శు ద్విజ స్ర్యైవాధికార ఇ త్యన్యక్. 3 

“రిచట సంధాశబ్దమునకు భగ పద్దాస్టైన మర్థము గావున నిట్టిదానియందు 

స్తీకధి కార మున్నది. గాయ శ్రీమం త్ర్యాకా నా శుసంధాసేపూర్వకఛ్యానమం దన్ననో 

ద్వోజుని*ే యధి కారము.” 

కాసల్య యశ్వమేధాశ్వమును దనచేతిలో నున్నకత్తి త్రితో సీయముగా 

మూండునజుకులు నజుకి చంసపె నని విన్నప్పుడు మన మేమి యాలోచింప వలసి 

యుండును?!. . 

“కాసల్యా తం హయం ర్మ పరిచర్య సమంతేతః, 

కృపాణై ద్విశళా నైనం శ్రీథిః వఠవయా ముదా.” (బొల: 13—31.) 

రామాయణములో నగ స్త స్రకర భా గభరదా్వాజూదిమహామునీం ద్రులయా శ్ర 

మంబు లెట్లు వర్ణ్శింపం ఒబడినవో చి త్తగింపుండు. ఈవర్ణ నమున వారిజీననములు రవ 

 స్థమోగుణాతీతము లయి శేనలసత్వాదై ఏతముగా 4 నుండె నని నున వమూహించు 

కొనంగలము. ఈబుపి.తల్లజు లా కాలమందు నై సర్లిక రామణీయకము గలవివి క క్త్ప్ర, 

జేశములయందు నివసించువా రయి, సర్వశాలము శ్రౌతప్తార్తాదికర్యనిరతు లయి, 

శా, న్రువ్యాసంగము, వేదప ప్రవచనము, శిప్య ధ్యా పనము, భాగవదుపాసనము మొద 

లగువానిచేం గాలము. గడుపుచుండెడి వారు. ఇట్టివా రని లోక మెజుంగనిదికాదు. 

నిస్ప ఫసాలు ఏవ్రరాగులు, విదిత వేదితవ్యులు, స్వయముగా? గృమింజేసీ పండించు 

న 



కెఇ వీ 8్రక, 

కొన్న సస్య పఫలమువలన జీవించెడి జూ రు, తమకుంగాని తమయాగాదిక వ్యలకుంగానీ, 
తమకృవి. ఫలమునకుంగాని సంభవీం చైనయనర్థములం వొలంగించుకొనుటు కాయుధ 

ములు ధరించి పోరాడెడువారు. 

ఆకాలమందు వేద ప సృకిపాజ్టి చేవత లయిన యిం ద వకుణకాదులం బూజించు 

చుండెడువారు. ఈ దేవతలకు వారెపర్ష కుటీరములయండు "వేజు వేలు పూ జూస్థల 

ములు హోనుకుండములు నుండెను. 

“సహ పత్నా్య్యా విశాలామ్యా నారాయణ ముపాగమత్ , 

గలే ప్రురోహీ తే రాము సా పప్పుతో వా యతవమానసః. 

వాగ్యత స్పహ వై వై దేహ్యా భూత్వా నియతీమానసః , 

శ్రీను త్యాయత నే విష్ణో శ్నిశ్యే నరవరాక్మే జః. (అయో. 6. 1, 4.) 

ఈశ్లోకములవలన క్రీ రాను వనమం దొకవిష్ల్వాలయ మున్నట్లు గానవచ్చు 
చున్నది. 

“యథా హి చోర సృ తథా హూ జుద్ధ _స్టథాగతేం నా ప్రిక మృ విద్ధి 

తస్తా ద్ధి య శృంక్య తమః యుదడానణాంన నా స్టీకే నాఖిముఖో బుధ సా నీల్ 9 

(ఆయా. 109. 34.) 

ఈక్టోకము నా గస్టీకమతో సన్యాస మొనర్చినజా నాలిసిద్ధాంత మును ఖండిం 
చుటలో రాముడు చెప్పినమాట ఇందులోబుద్ధుండు చోరు6 డని నిరసింపంబడీనది. 

రామునికాల మెక్క_డ! బుద్దునికాల మెక్క_డ! “ఆకాలనుందు బుద్దుని వేరై న వినం 
బడజెనా ? వై దికమతావలంజు 3 ఆ నయగ్నిమిత్ర పుప్పమిత్రులకాల మున (అనాం 

గ్వీన్తుకుముందు నూట యేబది సంవత్సరముల సమయమున) నశోకు. డీమతమును 

హోజమతముగాం జేసిన పిమ్మట నీ మతమునకు సంభవించిన దూపషణలో బొద్దు. 

డిట్లు దూవీ.ంపంబడియుండును. తేక, శ్రీ స్తుకుముందు షష్టాబ్రశత కములో బుద్దుడు 

శ్ త్త తగాం దనమతేమును బోధిం-చుచున్న సమయమందై. న్  నీదూవణము పుట్టి 

యుండవలయును. 

“శత స్స కింక రాన్ హత్యా పాూానుమాన్ ధ్యాన మాస్టీతే 8 , . 

వనం భగ్నం మయా చైత్య, హా పాదోన న వినాశిత$” (సుందర, 48. 1.) 

ఇచట వై త్య మనంగా ౬ 2జీ వాలయ” మని వ్యాఖ్యాతలు వ్రాసీయున్నారు. 

చె చె త్యశబ్దమునకు బుద్ధాలయ మయడ్ర్ర యు. కాల క్రమమున సీశబ్లమునకు సభ యనియు, 

నుజ్రేశపాదప మనియు, చేవాలయయు మనియు న చేశార్థములు గలిగినవి, ఇదియే 

“పూర్వపులంక' యని వీవహారిం పంబడు సింహళ ద్వీసమందు. గ్రీస్తుశకమున కుముం 

దుండి బౌద్గవముత ముచ్చదశలో నుండెను. ఇప్పటికి నీదీషపవాసు లందజు బౌొద్గ 

నుతము నదలంవించియే యున్నారు. కావున సీన్ల కము కరాడం బ్రతీ_ప్పమే 

_ శావచ్చును. 



కావునం బై హేతువులనుబట్టి విమర్శింపంగా నీరామాయణము బొద్ధకులో 
త్ప త్తికిం బూర్వుము బవాుకాలమం దున్నసాంఘికస్థితలో వ్ర వ్రాయంబడినది. అట్టి 

సాంఘీకస్థితిలో శ్రా బ్రాహ్మణులు వేద వృలిపాద్యవరుణోం ద్రాది'దై తేల నుపాసించుచుం 

డువారు. 'ఆశాలవా దున్నత్రావ్హణులకు EN శ్రీయులకు, నీకాలమం దున్నంత భేదము 

లేదు. అప్పటికాలపుస్తీ లిప్పటిస్త్రీ లవలఠెం గాక పురుషులవలె వేదాధ్యయనాదుల 
యందును వె వై దికకర్గాచరణమందును నధికారము గలిగియుండిరి. నిస్పంశయముగ 

నీరామాయణకవి యగు వాల్మీ కీ యాకాలమువాండు. కాంబట్టి యిప్పటీ రామాయ 

ణమునం దచ్చటచ్చటం గానవేచ్చు కొన్ని కొన్ని యభిప్రాయవీ'శేవము లంత ప్రాచీన 
కాలపువాం డగుకవి కుండుట యసంభావ్యముకదా! కావున నీగృంథ ముత్చేన్న 

మైనకొంతకాలమునకుం గొందజు చే నచ్చటచ్చట మార్చండియుండు నని నిర్మ 
యించుటకుం బైనవ్రాసినయంశము లే నిదర్శనములు. 

శ్రీ “రామాయణ ప ప్రతిపాద్య వేదాంతార్థము. 

“ఇతిహాస సపురాణాభ్యాం వేదాంతార్హః కు పృకాళ్య తే 

అనువచనము ననునరించి వాల్మీ కి సకల చేదాంతసా రార్థము నిట్లు ప్రతిపా 

దించియున్నాండు. ఎట్టన :-జగజ్జన్యాదకారణ మగుపర బ్ర వాము చతుర్తుఖుణా।? 

విహ్హూ వా! రుద్రుండా? యనుమిమాోంసలో రామరూపముగ నవతరించినే విమ్లచే 

పరబ హ్మ మని వాలీ ఇ షడ్విధ తాత్పర్యలింగములచే శ్రీ నీ రామాయణముందు 
నిర్ణయివీచియున్నా కు. 

ఉప శక్రనోమందు: “ఉపు డీలోకమున వేదాంత దితసకలగుణ నంప 

న్నుండు విన్దావా! లేక, బ్ర హ్లరుడ్రేం,ద్రాదులయం దన్యతేయుండా?”' అని వాళీ కీ 

ప పృళ్ననే నేయంగా | ఇత్వూటివంకేప్ర భవో రామో నోమ: జనై శ్ను)తః,” అను నీ 

ముదలగువానిచే “రామరాపమున నవతరించినవిమ్హు వేయని నారదు(డు ప్రత్యు 

త్తరమొసలౌను, 

ఉపసంహారమందు, చతురు రు ఖుండు :--- 

“త వావాం ఫూర్వకే భావే పత్తు ౩ పకప్రురంజయ, 
* పడిిధతాత్పర్యలింగములు: -- 

“ఉపక మోపసంహారా వభ్యా సోఒపూర్వతా ఫలక్, 

ఆర్థవాదోపప ప్తి శ్చ లింగం తాత్పర్య నిక్షయే. 00 

ఊప కృమము (ఆరంభము), తపసంహారము (అంతము, అభ్యాసము (చెప్పినదాని నావృ్తి 

చేయుట), చష్టార్వత(ఇతకప్రమాణములచేం చెలియ (బడకపోవుట,) ఫలము, అర్థి వాదము (చెప్పిన 

యరమును సుతీంచు వాక్యము.) థ్ కాని 
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ప్రాజాపత్యం త్వయా కర్మ సరం౦ వొయి నిజేశితమ్.”? 

“భవా నారాయణో చేస కీ మాం గృ ర్రైయుధా విభుః, . | 
.నధార్భం రాసణ స్యేహ స్క స విస్టో మానుషీం తనుమ్.* (యుద్ద, pi స) 

ఓకీ, 'అనఘాత,! నీవు నారాయణుండవు, ,, మొందితి సయ్య! నీవు, 03 (గోపీ, యు ముద్ద.) 

దీనివలన జగములను సృజించిన బ్ర వకు నుత్ప త్తి తికారణ మగుట వేం బరట్ర 

హ్లము విష్ణువే యని చెప్పబడియున్నది. అభ్యాసములో, ననగా రామాయణ 
మేలో నచ్చటచ్చట: ర 

“వీతస్మి న్నంతశే విష్ణు రపయాతో మహాద్యుతిః, 
శంఖచ్మక్కగ దాపాణిః పీతవాసా జనగత్పతిః.” _ (నాల. 15. 15.) 

జన, బుధజనకులసనంబులు పల్లవింపం జేయుట మాధపన్న్ఫూ రి నొనరం గాంచి, మేన దీపింప 

భార్గవీజాని దో చె.” (గోపీ, బాల. 8569.) 

ఇత్యాదులచే దగ ఈా_రణత్వము విష్ణువున కే చెప్పబడినది. మజియు--- 
“త్వం గతిః పరమా దేవ సర్వేషాం నః" పరంతప! 

విధాయ దేవ! శత్రూణాం నృణా మేకే మనః కురు.” (బాల. 15. 24) 

“కావున నీన్ర మనుమ్యరూపంబున నవకరించి రావణుని వధించి లోకంబు 
లకు. బరమకల్యాణంబు సంపాదింపపలయు నీవే గతి,” 
___కందువలనం బర త్వ్వాసాధారణ మగుసర్వరత కత్వము విన్ణువు వున కే చెప్పం 

బడినది. ఇంబియకాక 

ఒతత్రో దేనా సృగంఛర్వా స్పవడ్రా స్యాన్నరోనతా, 

స్తుతిఫీ ర్హి్య్యయాపాఫి స్తుష్టువు ర్థధునూదనమ్.” (బాల. 15.310) 

అనునీమొదలగు క్లోకములచే విళ్షువునే పరత్వము చెప్పబడినది. 
“ఆసహాం వేది మహాోత్తానం రామం సత్యపరా క్ర క,మమ్, 

వసిష్టోఒఒపి. "మహాతేజా యే చేమే తపసి స్థితాః. (బాల. 19. 14.) 

eR రామభద్రుడు. .. ... ..4రతని మహీమ.” (గోపీ చాల. 469.) 

అను విశ్వామిత్ర, వాక్య మిరామరూపి మొనవిమ్లు వపరిచ్చిన్నమహిమ 
గలవాండనియు మహాఫురుషుం డనియుందపోమహిను లేక యతనిప్ర భావ మెజుం 
గళ కము గాదనియు. చెప్పుచున్నది. నీతావివావాఘట్టమునందు వసి ముండు 

“అవ్య క క్ వథవో బ బ్రహ శాళ్వుతో నిత్య అవ్య యః, 

తస్తా వర్ న్పంబక్డ మరీచేః కాళ్యప స్ఫుతేః.?* . (చాల. 7. 20. ) 
“గ, ఆవ్య కసంభవుం., .. గళ్యపావ్వాయుండు ఫుత్తై.” (గోపీ. చాల, 1246.) 
అనుక్లోశమువలన నితండే సర కారణమని సృష్థ్రము, పరళురాముండుమై సె తము. 

“అధ్ధికం మేనిశే విష్ణుం దేవా స్సర్షి గణా _సథ్యా 

జృంభితం తద్ధను రహా నైవం విష్ణు పర్శాకృ మైః4” . (బాల. శక 19.) 
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“గీ. అంఠేం బరమేష్ట్రి, ,.. .....దమతమసద నములకు, ” (గోపీ, బాల, 125.) 

అనుళ్లోకముచే నీతనిసర్వాధికత్వముం బ్ర బ, కాశింపం జేసెను, 

“సన హి దేవై రుదీక్టస్య రాసణస్య వధార్థి బి, 

అర్జిత మానుషే లోకే జజ విష్ణ స్పనాకన$ (అయా, 1. 2 

eh. ఆరఘూ _ త్తీమౌ. ..రమాధవు(డు గాడే రెమెంచి చూడ,’ (గోపీ, అయోా-7,) 

అనుకో కములవలన రామమాపి యగువిమ్షువున కే సనాతనత్వము వక 
ణింపబడినది. ఈకాండములో నే మటియుక వోట “ఆకాశ ప్ర ,భవో బ బ్రహ 

శాశ్వత నిత్య అవ్యయః” అని చెప్పంబడియున్నది. ఇచ్చట “నాశాశళీష్టమే 
““ఆకాశో వా వే నామరకూపయో ర్నిగ్వహిఆాకో హే వాన్యా త్కః ప్రాణ్యా 
దాకాశ ఆనందో న స్యాత్ ” (తై, ఉ.) “ఆకాశ స్తల్లిం గాత్ ” ఇత్యాద్మిక్రు తిసూ 
త్రీములయందునలెనే, సృసిద్దా కాశపరము గాక పర బృ హాపరముగాం బ్ర జ యోగింపం 

బడినది. వీనివఐన స్వయం ప్ర కాళకత్వము, సర్వవ్యాపక కత్తషము సూ చంపంబడినది, 

మణి యు 

“అప మేయం పొ త శ్రేజో యస్య సా జన కాత జా 

న తం సమర్థ సాం వా రుం రామచాపాశ్రయాం ననే. 2 (ఆర. 87, 18,) 

(న, అమృహాకు నిఘన తేజ, .. హరియింపం జూల వివ, (గోపీ, ఆర. 649.) 

అనుమారీచవచన ముచే నీరా మరూపియ గువిన్లువ వపరి చ్చే ద్యమహిమగ ల వాళ 

డని ఉప్పంయబడీనది. 

“నివాసస్పృతు స్పాధూనా మాపన్నానాం పరా గతిః, 

ఛాతూనా మివ కైలేందో, గుణానా మాకరో మహాన్... (క్రిష్కిం. 15-18-19.) 

“న. రణపటిమ్తు (6 డాపన్న... డార్తిహరుండు. ,, 
ఈ నో 

శ జర ర వ్ర క్ 2 ళ్ అతులితగతి నమహాక్తుం డాయ మధిపా!” (గోపి, కిష్కిం, 381-362.) 

వుజియు నీకాండముం చే... 

“త్ర మ్మప, మేయ శో దురాసదళ్చ జితేంది,య ళా తెమధారి కళ్ళు (హ్ 
అక్ష య్య కీ ర్షి రి శ్చ విచక్షణ శ్చ శీ తిషమావాకొ తతిజచోపమాత్న8 (కిష్కిం.24,81.) 

“నీ అవనీళతిలక. .. బాలింపం జూలు దీవు.ి (గోపీ. కిష్కిం. 612.) 

అను నీ తారావచనముచే నీవిమ్ణువునకు క్ఞునానందానుల త్వాదిసమ_స 
కల్యాణగుణాకరత్వము శై సావీంపంబడినది. 

బహ స్పాయంభూ శ్చతురాననో వా రుద్ర శ్రీకోత్ స్ర్రీపురాంతేకో వా, 

ఇంద్రో మహహాంద్ర, స్ఫురనాయకోే వా త్రాతుం న న శకా యుధి రామ వన్య మ్ 

' (సుర. 51. 44.) 

“రామిబొణంబులబెొరం బడిన... విరింంచయు రత్మంప శ కులు గారు. 

(గోపీ. సుంద, 1149.) 

C 



న! వీథి క, 

ఇందువలన సర్వసంవా_ర్హృత్వము దో్యోతిత మైనది. 

పం వైషనం వా కపిమాూవ మేత్య రమేోవినాశాయ పరం సు తేజః, 

అనంలే మవ్య కృమచింత్య మేకం స్వమాయయాసాంపృతే మాగతంవా.*)(సుంద ,5డ. 88.) 

“చ, పనజభపప్రకోప మిటు....., రై త్యవినాళ సార్థ మై.” (గోపీ, సుంద. 1216.) 

దీనిచే ననంతరూపము. చెప్పబడినది, 

_ఇంతియకాక మజియొకవిశేషము గలదు. “న దేవ సో మ్యేద మ్మ 
ఆనీత్ *” *ఈజగతు త్తు సృష్ట్యైాదియందుస శ్రే(అనంగా బ్ర 2 హ్మమే)అయియుండెను. "ఉత 

దార ఇదమేక ఏ వా గ్ర ఆసీత్ ” “ఈజగతు కు సృష్ట్యాదియందు అస శే (అనంగానామ 

రూపభోగాన ర్హ ర మయన ల్సి బ్రహ్మమే) అయియుంజెను ” బ్రహ్మ వా ఇద మేక ఏ 

వాగృ ఆసీత్ ఈగకు ఫ స్త సృ ప్ర్యాదియం దొక బ్ర హామే యఘయుయుండేను ఉన స 

న్నచాస చ్చివ వన శీవలః “స సృష్ట్యాదియందు 'సదసత్తులు చేవ. ఒకళివుంచే యుం 

డెను.” “హీ హిరణ్యగర్భ సృమవ_ తా రై క “సృష్టిక ౦శుముందు హిరణ్యిగ ర్భుండు 

(అనంగాం జతుర్తు ఖ బృహ) ఉండెను. పస “సా ల సశ్వర్ణసంపన్న స్పర్వేశ్వుర శంభు 

రాకాశమభ్యే భ్యేయః క “సర ప్రశ్వర్యసంపన్నుండు స స్వేశ్వరుండునగుశంభు వాకా 

శమధస్టిమందు ధాన్టీనింప దగినవాండు”" * అసి లోకస్య కా గతీ వ్ర త్యాకాళ బతి 

హోవాచ” “ఈలోకమునకు గతి యేది యనగా నాకాక మనను” “ఇంద్రో 
మా యాభిః పృరుభాప ఈయ తే” “ఇంద్రు దుండు మాయలచే బవూురూపు. డగుచు 

న్నాండు” “కతమా సా చేవతా (పా పాణ స్ట్ హోవాచ” “ఆదేనత యెవ రనంగాం 
బాణ మని చె ప్పెను.” 

ఇత్యాద్యన్యా న్రాన్యపరత్వళంకాజ నకములగు సద సద వ్యాక ఎ *ౌత్మహిరణ 

గర్భశ ౧ ఛ్వాకాళ (ప్రాణం ద్రాదిశబ్బములకుంబశ్వధిక రణ న్యాయమువే“సా మాన్య వా 

చినాం పదానాం సతి విశేపే. విశేషపర్యవసానమ్” అనున్యాయము ననుసరించి 

ఛాంద్ గమన విమ శ్రాయణీయసు బాలోపనివత్తులయందు “ఏకో హూ వె 
నారాయణ ఆసీ, న్ని , నేశళానఃొ ఇత్యాది శు శు తిపకిత మైనవి శేవవాచక మగు 

నారాయణశబ్దమందు. 1 నానో. “అగ్ని రవమో జేవానాం, విష్ణుః పరమః.” 
“దవతలలో నగ్ని తక్కువవాండు. విమ్షువు గొప్పవాయి “యా ద్ర ఏ పశణం విద 

ఛాతి పూర్వం యో వై వేదాంశ్చపప్ర 'పెణోతి శాస” “మొదట నెవడు ద్రహ్తాను 
సృజించుచున్నా (డో? ౩ ఎవడు వానికొణజకు వేదముల నిచ్చు చుస్నా జ నో 

“ఆఫో నారా ఇతి ప్రోక్తా ఆపో వై నరసూనపః, 

తాయ ద స్యాయనం ఫూర్వం తేన నారాయణ స సతః 33 

“య త్త త్కారణ మవ్య క్షం నిత్యం సదసచాత్త శమ, 

ఛే ద్విసృష్ట్ర స్స పురువో లోకే ట్ర హేతి కీర్మ్య తే. 
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“ధ్యాయే నారాయణం దేవం స్పా నాదిషు చ కర్యసు 

“ఆలోడ్య సర్వశాస్తాణి విచార్య చ పునఃపునః, 

ఇద మేకం సునిప్పన్నం '్యేయో నారాయణ స్సదా” 

““వేదళా స్త్రా త్సరం. నా స్టి న చైనం శేళనా త్చరమ్ 3” 

“సర్వే వదా య తృద . మామనంతి, సర్వే వేదా య త్రెకం భవ నొ 

“వేడై శృ సర్వై రహ మేన వేద్యః” 
అన తౌ స్మ సర్వవచసాం ప్రతిష్టా యత్ర, శాళ్వతీ ౫ 

“వేజీ రామాయణే వైప భారతే ఛరతర్ష భ! 

ఆదౌ మధ్యే త భాచాం కేవిమ్ల సర్వ కృ గీయ తే.” 

“నారాయణపరా వేదా నారాయణపరా ముఖాః, నారాయణపరం జ్ఞానం” 

“ము రక్తః పురళేళం నాన్య త్కి_ం౦చి ద స్త్రీ ధనంజయ!) 

(విష్టో స్ఫకాశా దుద్భూతం జగ శత్రైన చ స్మితమ్, 

స్థిరిసంయమకర్తా చ జగతో౭_స్య జగచ్చ, సః. 

నారాయణ పరం బహతత రతీ పం నారాయణః పరం” 
J 

“వేదవేద్యో హీ భగవాకా వాసు చేవ సృనాతీనః, 

గీయతే స పరో వేదై ర్యో చే దైనం న వేదవిత్ ” 

ఇత్యాది శ్రు, సృృతిసా త్రి త్రి్టక పుకాణవాక్యశతములచే శ్రీమన్నారాయణ 

పరత్వము కరనా. క 

“న్య క్త మేష మహాయోగీ 'పకమాతౌ సనాతనః, 

్రీనత్సనమా నిత్యశ్రీ రజయ్యి శ్య్ళాళ్వతో భువః? (యుద్ద. 114.1435.) 

“నీ, స్వాభావికజ్ఞానళ క్టియు కండు, .. నేం డిద నిక్కువంబు.” (గోపీ. యుద్ధ.) 

అనెడిమండోదరీ వాక్ళమువలన బరమౌాత్మత్వ శి శ్రియఃపతి త్వాద్య సాధారణ 
చివ్నాయుతుం డగువిన్డు'వే యీరాము డని సర్వ బేనతొ పారమ్యముస్థా పవీంపంబడు 
చున్నది. ముజియు “భవా న్నారాయణో చేవణి (యుద్ధ. 120. 18.) ఇత్యాది 
బృహూవా క్యమువలన రామరూకి యగువిన్లువున కే నారాయణత్వజగత్కారణత్వ 
ములు పతిపాదింపంబడినవి, 

ఇంక “అపూర్వత” యనంగా నితరప్రమాణములభేం చెలియంబడకుండుట. 
_ పరత త్తప్పము విష్ణు వని పృమాణాంతరముల వేం దెలియ శక్యము గాదు, 

“ఫలము, ఉత్తరకాండము చివర. 

“యాని పళ్యన్తి కాకుల నం స్టావకాణి చరాణి చ, 

సర్యాణి స్వర్తగమానే హ్యనుజగ రతా న్యపి. 

నోచ్చ పిస. త్త ధయోభ్యాయాం సునూక్షు మపి దృళ్య శే, 

తిక్టగోో నిగతా శ్చాపి స్వే రాము మన్ను ప్రత్లాః,” 
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అనుక్లోకముల చే భగవత్సొాలోక్వాదిక మని స్పష్టము వంక 'నర్ధవాదము'. 
అయ్యిది బాల కాండములో గనపజుపంబడెను. 

“ఇమే ద్వే ధనువ్నీ గ్రేమే దివ్యే లోకాఖివి శు, లే, 

అధికం మేనిశే. విష్ణుం జీవా స్సర్టి గాజా సదా (బాల. 75.11.19.) 

(దా మున్నుసమ _స్పదేవనమునిముఖ్యులు . .. ... : 

నీ, సమృదంబున ౬ దమతమసదనములకు ?” (గోపీ, బాల, 1119-1325.) 

దీనివలన బ్రహ్మ దేవగణములు మొదలగువారు మిమాంసాపూర్వకముగా 
ఏమ్లురు దు లలో ఏవ్షుడే 'యధికు6 డని నిర్ణ యించుటయీ నర్ధవాదోప సపత్తులు చెప్పం 

బడేనవి. 

విమ్షువు పరడై వత మైనచో నతండు రావమరూపమున భూమిమై నేల యవత 

రింపవలయును? అనిన, “అదాయమానో బహుధా విజయతే; తస సి ధీరాః పరి 

జూన_న్సి యోనిమ్” “జన్యరహి తుండయ్యు ననేక, కారములం బుట్టుచున్నాండు. 

అతనిజన, కారణమును జ్ఞూననిష్టు లెజుంగుదుగు” గ్ సా కర్ష్యనిమి త్తజా” “ఆయ 

నజన్య నాన, చాదులజన్యమువలెం గర ర్శమున గలుగునది కాదు. 2) 

“యదా యదా హీ ధర్మస్య చ్లాని రృనతి భారతే! 

అభ్యుళ్ళన మసఫర్యస్య తేదా2_ 2ఒత్తానం స్ఫజా మ్యుహామ్, 

పరి తాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్క్యూతామ్ - 

ధర రృసం స్థాపనాక్థాయ సంభవామి యుగ యుగే.” 

““కీఛభారతా! ఎప్పుడెప్పుడు వేడవిహీ తధర్మ్మ మునకు మోసమును, అధర్మ ము. 

నకు వృద్దియు. గలుగుచున్నదో ? అప్పుడంతేయు నన్ను నేనే నృజించుకొను 
చున్నాను. సాధువులను రత్నీంచుటకును, బాపుల' సశింపంజేయుటకును, నశించిన 
ధర్మమును మరల స్థా పించుటకును ట్రతియుగ మందు. బుట్టుచున్నాను.. 

“అదో2_పి స న్నస్యయాత్తా భూతా నా మోళ్వరో2ఒ_పి సక 

(కుకృతిం సా్వా మధిస్టాయ సంచవా మ్యాక మాయయా.” 

“నేను జన్మ లేనివాండను, పరిణామము లేనివాండను నర్వభూతయులకు 
నీశషరుండను. అయినను నాయీాశ్వేర స్వభావమును విడునక యె నానంకల్పరూపజ్ఞాన 

మువేం బుట్టుచున్నాను ”' ఇత్యాదెప్ర, మాణములచే నాతడు లో కానుగ వా వ్రే, 

రితు. డై చేశననర్షమును రశ్నీంచుట! కవతరించుచున్నా (డు; కాని యస్త దాదిబడ్డుల 

వలె నర్భజన్మ జరాన్ఫుతి శ్లేశకర, షడూర్త్మి గుండే, వడ్భావవికారములు గలహేం 

డై జనించువాండు కాం డని పరో క్రహోదస్టము పరిహూరింపంబడు. చున్నది. 

“యా గతి ర్యాగ కీ కిలా నా మాహీితాగ్నే శ్చ యా గతిః 

49 శప శత జ శిఖి “ns «us “౪ "44కి 
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శృ ధ్యరాజ! మహాస త్య! సంస్కృత శృ మయా ప్రజ.” (ఆర. 69. 29-80.) 

““యజ్ఞ్ఞశీలురును ...... . - బనుభ వించుచుం డుము.” (గోపీ, ఆక. 1216.) 

దీనిచే జటాయువు దహానసంస్కారాదికర్మల కనర్హ్మ మయినతిర్యగ్దంతు 

వై నను, ట్రాహ్హణవాతుం డై నను భగవంతునివిశేషకటావమునకుం బాత్రుం డగు 

టే ననితరసులభ మగుఫునరావృ త్తిరహిత శాశ్వత వివ్హులోకము నొంచిను బందు 

వలన బరచేవతాసాభారణ మైన మోత, ప్రదత్వము "తెలియంజేయంబటడెను. 

ఈవిధముగా వేదాంత వేద్య మగుపరత_త్తవ్రము రామరూవీ యగువిమ్లు వే 

యని యుప క్ర మాదిషడ్విధ తాత్పర్యలింగముల చే స్థావింపయిడి నది. గ్రంథాంతమం 

దు టబువ్తా యిట్లు చెప్పుచున్నాడు 

“అస్వారః పరిషదో మధ్యే య ద్చివీమి నిబోధ తత్ 

ఏత చేన హీ కాన్యం శ్రే కావ్యా నా ము త్రేమం శుతమ్. 

సర్వం వి సరతో రాజక వ్యాఖ్యాస్యతి న సంశయః 

ఆదికావ్య మిదం రామ ! త్వయి సర్వం (చ్రతిప్టితమ్. 

న వ్యాన్యోఒఒర్హతి కావ్యా నాం యశో భొ (గ్యాభువా దృ లే 0) (ఉత్త. 958. 17.19.) 

“ఈసభామధ్యామందు నేను భావీ.ంచుదానిని మారంధజు లెలీసికానుండు. 

అన్ని కావ్యములలో నత్యు త్తమ మైనకావ్య మిదియే. యని ప్రసిద్ది నొందినది. 

అఖలనృ్చత్తాంతమును వాన్టిఖ్యానము చేయుచున్నది. ఓయిరాముండా! ఆదికావ్యి 

చెనయీరామాయణమునకు నీవే పధానప్రతిపాద్యుండవు. రామునికంకు నితరు 
ర టో లో 

"లెవ్వరును కా వికీ ర్తి దికీ 6 చాత్రులుగారి” కావున నీశ్రీ రామవాయణముచేం బ్రతి 

సాదింపయబడుపరత త్త ము | ఫచుహావిమ్షు వే యని సమర్థి “రపంబడినది. రాముని చేనోన 
ర్పంబడిన సూర్యో చస్టానాదికము విశ్వామత్రాద్యనున్న త్తి వలె మనుమ్యభాననానునర_ 

ణము చేయ జేయయిడీన దని గ్రహింపవలయును. 

సేతుని రాణకాలమం దాసేతువ్రువద్ద రాముండొ కళివలింగమును బ్రతిఘ్రచేసె 
జ ళా 9 ర్త అగ ౧కి నని వాల్మీకి రామాయణనుందు.( జెప్పినట్టు కానరాదు. అగ స్త ఫ్రసంహితా ధ్యాత్మ్య 

'శరామాయగణాదులయం దు-ం-- 

“సేతు మారభమాణ స్తు తృత్కి రామేశ్వరం శివమ్, 

సంస్థాప్య స్రూజయిత్యాజ కహ రామో లోకిహీతొౌయచ,”? (అధ్యా.యుద్ధ, 4 స.) 

అని స్పష్టముగా జెప్పంబడియున్నది. 

రాముడు సపరివారుం జై పుష్పకపిమాన మెక్కి అంకనుండి యయో 

_ ధ్యకుం దిరిగివచ్చు స్ప చున్నసమయమున సీత కాయావి శెమములం గనంబజుచుచు. 

సేతున్ర జూవీ ౦బీ 



xx1i కీ ప్రక, 

“సతుబంధ ఇతి ఖ్యాతం త్రైలోక్య నాఖిప్రజితమ్ 

ఏత త్పవిత్కేం పరమం మహాపాతీక నాళనమ్. ” 
న శ 93 అని చెప్పి, “అత్ర పూర్వం మహాదేనః ప్రసాద మకరో శ్ప్పభః అనిచెప్పి 

యున్నాయి, కూర్మపురాణమందు:_... 

“1 సేత్రుముభ్యే మహాబేన మోళానం కృ త్తినాససమ్ 

స్థాపయామాస వై లింగం పూజయామాస రాఘవః. 

స్స్య దేవో మహాదేవః పార్వత్యా సహ శంకరః 

పృత్యేమ మేన భగ వాకా ద దీనా నర ముత్తమమ్. 

దే త్వయా స్థాపితం లింగం దృమ్యం స్రీవా దిషిజాతేయః 

మహాపాతకసంయుక్తా స్టేషాం పాపం వినశ్యతి.” 

వద నవృురాణనుందు.. పద్మవురాః 

“రామః పుష్పకా దనరుహ్య మహాదేఐం'పృతీస్థాపిత వాకా SE 
సో౭_'స్మై (పృసన్నో2_భూ ది త్యుచ్య తే” 

ఇత్యాదిప, మాణవచనములు రాముడు సేతువుదగ్గర శివలింగ ప్ర, పృతిష్టను జేసి 

నట్లు చెప్పుచున్నవి. కావున, “అత, పూర్వం మహాదేవః ప్రసాదమకరోత్ప్రిభుః i 

అనుక్లో కమునం గాడ రాముక “ర్రృకశివలింగప్ర తిష్ట బోధింపంబడుచున్న దని. 

కొొందణు వ్య్యాఖాన్టికేలు వ్యాఖ్యానము చేసియున్నారు; కాని యిది సవాంజస 
ముగా నున్నట్లు తోందదు. ఈక్లోకములో 'పూర్వంి అనుటచే శివుడు రాముని 
యందు బృ సాదముః జూవించుట సేతుని ర్థాణకాలమునండా! లేక లంకనుండి 

తీరగివచ్చునమయమునండా? నే సేతుని ర్లాణకాలమునం దన్నచో నపుడు రావణవధ్శా 

దికము జరగ లేదు కావున న్వ్రండు రాముని. గటాశీంచుట కవకాళము లేదు. 
లంకనుండీ తిరిగివచ్చునపుడన్న చో “అత్ర” అనునది చాలును. “పూరస్థి నునునది 

విరోధించును. మహేశ రుడు శావణవథానంతరమునం గదా వచ్చి రాముని గౌర 
ఏంచెను. పూర్వ మనుదానికిం బూర్వీకల్ప మనియర్థము6 జెప్పంగూడదాయన్నచో, 

“ఆత్తానం శూనుషం మన్వే నామం దశరథాత్య జక” అని మనుష భావనతో 

నున్నరాముండు సుగ్రీ వాదులదగ్గణ స్వకీ యవిప్ల ఫ్య స్రవతారదో్యోతక మయినపూర్వ 
వృత్తోన్హాటనము చేయుట మజింత యనుచితముగాం గానవచ్చును. పూర్వకల్ప 
మందు గట్ట బడిన సేతు వుండంగా మరల నిపుడు సేతున్రం గట్టుట వ్యర్థము. కావున 

“అత్రిఅనుప దము పూర్వక్లోకో క్ర మయిన నలకృతే నేతుబంధమునే పగామర్శీంచు 

చున్న డనిచెప్పుట యుచితము. ఇచ్చటిమహా దేవళబ్బమునకు సము ద్రుండనియర్థము. 
“చ్నహం స్నిహ్యం మహా చ్భుద్ధం వారుణం ౨ నర్వతోముఖమ్” ఆ, అని జల పర్యా 
యములలో యాడవనిభుంటు. 
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“కుహాత్ జలం, తద్రూపో దేనః సముద్ర ౭” 

“దర్శయామాస చాక్తానం సను ద్ర స్పరితాం పతిః.” 

అని లోగడ జెప్పంబడీన ట్ర్చట దనకు సముద్రుండు పృత్యతు మయి నీటిలో 

సేతువు నిలుచునట్టు దయ చూపించె నని రాముడు నీతతోం జెప్పె ననుటయే 
యు చితీనయిన యర్థము, లేక మహో 'దేవశబ్దమునకు శివుం డని యర్థము జెవి వీనచో 

రావణవధానంతరము శివుడు రామునికడ శకేతెంచి స్తుతించి “దీప రాజా విమా 

నస్థః పీతా దశరథ స్తవ” అని దశరథుని రామునికి. జూవీంపంగా 

““మహాదేననచ శ్శు 9త్వా కాకుల్త్ స్పహలత్ముణః 

విమానశిలు స్టస్య ప్ర ప,ణ్రామ కుకరో త్చీతుః 

అనునట్లు, రాముడు దశరథునికి నమస్కరించెను. కావున నిచటం.బితృ ప్రదర్శన మే 
మహా దేవస్ర సాద మనియర్థము ఇెప్పీనచో సమంజసముగా నుండును. రాముడు 

దీని కనుగుణముగా వహానుమంతుని ద్వారా భరతునికి నిజాగమనవా ర్రావ్రేషణమం 
దు “మహో బేవప్ర సాదా చ్చ విత్రా మమ సమాగమః” “నుహో బేవ్రునికృపచేం బితృ 

సమాగమము నౌక లభించ” నని చెప్పి పంపెను. కావున నిదియెే యర్ధసామంజస్య 
మని బుడివుంతు లూహీంపవలయును. పూరోస్తు కపు రాణవచనములగతి 'యేవనం 

గా నవి మాహోత్స్య పరవ ము లని గ్రహింప పవలయును, 

శ్రీరామాయణ సా ఇెంశేము, 

(6 క్రీవిష్లోః పృథమే కాండే జగజ్జనన హేతుతా' 

బ్వత్యే ఫి వి త్రిసహై హాతుకత్వం కృతీయే మూడు దాోయితేౌె 

చతుశే జోణసంప తిక పంచమీ We ef లౌ 
థి pon. 

షే “కదాంతే వేద్యశ్వం స షప్టమే స్ప స్ట హూాత్రుతా, 

ఏనం విసుః పరం క త్తం డా సునిశ్చితః యం ఇద్ద చ వ 

బాల కాండనుందు “అవ్య కప భవో బ బ్రహ” ఇత్యాదివాక్టములచే జగ 

జ్ఞనన హేతుత్వము; “ప్రజాపాలనతే శ త్తప్రజ 8 ఇత్యాదులచే న యోభధ్యా కాండ 
నుందు స్థితి హేతుత్వము; అరణ్య కాండమందు “మయా త్వం సమనుజ్ఞాతో గచ్చ 
లోకా. నను త్తమాన్” అని జటాయువునకు మోత మొసంగుట వే మోతు ప్రదా 
యిత్యీము; కిపి,_౦ధా కాండమందు “త నుప ప్ర మేయ శ్చ దురాసద శ ఇత్యాది 

తారా వాక్యములవే గుణసంప త్రియు; నుందర కాండములో “కిం "ఇ వైష్పవం వా 
కవిరూస మేత్యరవ్ వినా కాయి” ఇత్యాదికముచే సర్గువూ రృత్వము; యుద్దకాండ 
మందు బ్రహోదుల చే నొనర్బంయడిన స్తుతులవలన వేదాంత వేద్యత్వము; 



Xxiv వీధ కి, 

& త్రరకాండ ములో. 

“పదే దివ్యే౭..ర్క_సంకాశే నాభ్యా ముత్చొద్య మా మపి 

ప్రాజావక్యం త్వయా కర్మ సర్వం మయి నివేశితమ్,'” 

ఇ తె్ట్టిది బృవావాక్యముల చే సృహ ఎ హేతుత్వేము ప్రతిపాదింపంబడియుండుట చే 

నీరామాయణనుందు రామరూపముగా నవతరించినవిమ్లువే పరతత్త్వ మని నిశ్చ 

యింపంబడ్ నది. 

రరశ్రాగలి నిరాపణము, 

ఇట్టిపరత త్రము బోందుటకుం దగినసాధన మెద్దియన :-శరణాగతి. తనను 

తాను రకీంచుకొనుటయందు స్వీ ప్రయత్నమును మాని భగనంతుండే నాకు సర్వ 

విధరశుకు( డని నమ్మి యాతనియందోం డనరకుణ భారమును సమర్పించుట శరణాగతి 

యనంబడును, ఈశరేణాగతి ప్రపదము, ప్రపత్తి, న్యాసము, భరన్యాసము మొదలగు 

శబ్బములచే వ్యవహరింపంబడుచున్నది. ఇది న్రీపాంచరాత్రశాస్ర్రుమందు సవాస్ర, 
ముఖముగా వివరింపంబడినది. 

“యో బ్రహ్మాణం విదధాతి ప్ర పూరం మయో వై పేదాం ళ్ పవృహిణోత్రి తస్మై, 

త మోహ చేప మౌర్మేబుద్ధి ప వ,సాదం ముము జం 3 స్వ శరణ మహం ప్రపద్యే. 03 

అనెడు శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తులో. గూడ నీశరణాగతి వక్కాణింపంబడెను,. 
సర్వశరణ మైన పరత త్త వ్రమును వశపజు చుకొనుటకు సమర్ధమయి పరమహితమయి 

యుండెడు శరణాగ తిధర మునకు విధాయకము శై లై న వేడభోగముల నీవిధంబున వా 

లకి యుప, కనుము మొదలుకొని యుససంహోరమువరకు నుపబ్బంవాణము 'చేసియు 
న్నాండు. ఎట్లన: అవకా రారంభ మందు దశరథు( డాచరించుచున్న యజ్ఞములో 
హవి ర్భాగములం గొనుట శే తెంచిన చేవత లందటు 

“పీత్రస్తి న్నంతశే విష్ణు రుపయాతో మహాద్యుతిః 

శంఖచక్ర, క,గచాపాణీః పీతవాసా జగత్పతి? 

అన్నటుల యచట6, బ బ్రత్యత. మైనసర్వ శేవి. యెననారాయణుని సన్నిధిలో “సిద్ద 

గంధర్వయతా శ్చ తర్ సాం శరణం గతాః అని రావణవథార మయి శరణాగతీ 

వేసి రని చెప్పబడెను. పిమ్మట త్రిశంకు శునశ్నేఫాది వృత్రాంతములయందు విశ్వా 
మిత్రాదుల వ్యాపారవి శేమ ముల? జెప్పి శరణాగతరత ణము పరనోధర మనియు,సవె 
న చరుణికవిషయ మగుశరణాగతి తప్పక ఫలప్రద మగు ననియు వివరింపంబడెను. 

అయోఛ్యాకాండములో రాముని వన ప్రయాణసమయమందు నాతో రానల దని 

లక్ష్మణుని రాముడు నివావింపంగా లత్రణుండ- 

“ఏవం శుక తు సంవాదం లత్మణః పూర్వమాగతె; 

ఆహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత స్ప్వ్వపతే శ్చ ER (ఆయో, 81, సృ) 



వీ త్రిక, తంల 

'“ఆసమయంబున సుమి తా నందనుం డచ్చోట. 

44.౬ నీతేం బ్రార్జించుచు రామున కిట్ల నియ” (గోపీ. అయా, 6910) 

“దేవా! న నృనుచరుని[గాం బరి గృహింపుము మొయను,చఠత్వకరణంబునందు. . , నేనును. 
భవ త్సేవసలనం గృతార్థండ నగుదు నట్టుగావున.” (గోపీ, అయా, 705.) 

చ. “పనలు సమ స్పవన్య'ఫలపం కోల చెచ్చి యొసంగుచు న్నిళల్ 

సవినయబుద్ది బద్ధ గురుణాపముC దాల్సి సుషు ప్పి. దక్కి క 

నవ కటు అప్పు వ్రేయక సుఖస్థి తీ "నెప్పుడు. గాచుచుండలగా 

నవనిజం గూడి నీవు గరులందు విహాఠ మొనర్చు టొప్పచే.”* (గోపీ. అయా. 707.) 

పురుషకారభూత యగు సీతాసనుక్షమందు నన్ను సకలవిధకై ౦ళర్యముల నొన 
ర్చెడు దాసునిగా బరిగ్ర హింపు మని స్రార్థించుచు రామవిషయ మయి చేసీనళర 

ణాగలి యమోఘముగా ఫలించె ననియు, నిందువలన నమ్మవారు స్వామియు జేరి 
నమిథునమునకు దాస్య మొన న్చెడున వేత జూవించుటచే ద్వయమంశత్రార్థము వివ 
రింపంబడె ననియు చెలుచున్నది. 

భరతుడు చిత్రకూ టమునకు వచ్చి “త్రిక పురస్తా చాలాయాం యావన్వే 
న ప నీదతి” అని పట్టాభిషేకము శేసికొ మ్మని రాముని వ్రాక్థించి శరణాగతి 
జేసెను. ఇది ఫలింపలేదే యన్నచో నట్లు గాదు. రావణవధముకొజుకు మొదట 
దేవతలు చేసిన శరణాగలిని సఫలము చేయుటకు చా నిల్లు వెడలి వచ్చెను. గాన 
రాముడు తనకు ద్ర తినిధి యగుపాదుకలను భరతుని కిచ్చ పంపి చేవతానునో 
రథపూ _ర్టిం గావించి వెనుక నుండి పట్టాభి షేకమును స్వీకరించెను. కావున భారత 
కరణాగతి విఫలత నొందలేదు. తరువాత దండ కారణ్యవాను లగు బుషులు== 

“ఏహి పశ్య శరీరాణి బుషీణాం భావితాళీ నాక్ 

రిపాల నస్సర సక్ రాత సేభ ఖ్ నృపాల్మజ (ఆర. 6, స.) 

“భవదధీనచిత్తులమెయున్న మాకరీఠంబులు బహ్ముప్కకారంబుల రాక్షసప్సీడితంబు తె 0 దా ం " రు 

యున్నవి........ బహు ప్ప కారంబుల ఫీమకర్తు అగురాక్ష సుల చేత 6 గ,యమాణంబై న విప్ప 
కారంబు సహింసంజోలక్ష సర్వలోకర క్షణసమర్థు ంఢ వెననిన్ఫు శరణంబునొందుటకు( జనుబెంచితిమి. 
సర్వలోకంబులయందు నీకం శు నైహీ కాముమీ కసాధన దేవతాంతరం బెద్దియు లేదు గావున ననన్య 
ళరణ్యుల మైనమమ్మ రాతీసబాధనలన విము కోలం జేసీ కృపాళుండవైై రక్నీంపుము.” (గో, ఆక.88.) 

అని రాతస బాధానివృ క్రికొజుకు శరణాగతిం జేసిరి. సీతావమోవిదారణ 
రూ పాసహో్ఫు పవారము. జేసిన కాకానురుండు, బ్రహ్థోయ్రుము వెంటం దజుమంగా 

“స పిత్రా చ పరిత్య క్ష స్ఫురై కృ సమహర్తిభిః 
RL) 49 «86 OE ఉళిథి 48 అథ టక 

సధా ర్హ్హ మపి కాకుళ్ట్సేః కృషయా పర్యపాలయత్ ౫ (సుంద, తిరి, 38.34) 
ల్ల ట్లడరిన( బువా శ్రా యవ్యాయసంబు, బృ ణమిల్లినం గరుణించి”” (గోపీ, సుంద. 910) 

ప్రాకి యయి రామునిపాదములమోందం బడీ శరణాగతి యొన ర్బెను, 

సీతను వెదకుటం గపుల రావించెదనని ప్రతిజ్ఞ (జేసి కామపరవళుండై తాశాస క్షిబే 
D 
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రామ కార్య ముచేవ్నీంచి కీష్క్ంధాగుహలోంజొచ్చి యున్నను గృీవునిపై  గోపించి. 
_దండించుట కుద్యు కుం డై నలక్రుణుని 

“కృతాప పరాధస్య హ్శే నాన్య త్పశ్యా మ్యుహం తమహమ్్స, 

అంతలే ణాంజలిం బధ్యాా లక్ష్మణస్య చుసాదనాత్ (కిషి గ్రా0. బ్రా, 17) 

“క, ఉపకారి ఘయొనలక్షుణు 

కృప వెలయుటక కంచు నొండు కీజాధ్స్శ్రా! 

యపరాధివి కృపణుండవు 

చ పలాత్ముండ వైన నీకు శరణము గలదే.” (గోపీ, షీ_0. 686.) 

వేడుకెను మని వహానుమంతు(డు బోధింపంగా సు స్రీ శృండు అక్షునవినయు 
మయి శీనణాగతి చేసెను. సా శ్రిపకాశ్సో సుం డగువిఖీమణుండు శామునకు ప్రీత 
నర్పింపు మని రావణున కచేకవిధముం హోధించినను వినక యతండు కాలచోడి 
తుండై విభీషణుని దిరస్క్రరింపంగా “*గతాయువు లగునరులు మిస్రులహితవాక్య 
మును పిన నొటబ్లగు గాన చేను బోయిన “చ్చెద సుఖం బుండు మని పలికి సర్వభ 
రనాన్టసపూర్వక ముగా కరణాతి చేసెను . అప్పుకు సుగీవాదులు ద్విషత్పతము 
వాని నమ్మ గూడదనియ చేకవిధముల నుపనష్టీసింప వారిపోదముల నన్నిటినిఖండిం చి 
వహానుమంతుని పుదముషకారమున 

సక్స చేవ ప పృపన్నాయ తవాస్మీ తి చద యాదనే 

అభయం సక్వభూ తేభ్యో దదా  మ్యేత ద్వంతం మము. 
ఆన మొనం హరి క్రేస్ట! దలత్తి మ స్యాభయం మయా 
విఫీవణే వా స్కుగ్సీన యది వా రానణ స్ప ౧ మమ్.” (యుద్ధ. 18. 30:34.) 

“ఊఉ. ఈదివిజారి కే నధయ మిచ్చితి రాసణు చైనం గాంచెదకా, 

న. మతియు నికండు....... లం ందోడ్క నిరమ్మ.”' 

. (గోకీ ద. 361, 352.) 
అని పరనుకారుణికుం జై రశ్నీంచెను. ఈ రామాయణ మందం. బోధానముగను 
విస్తరముగను నుపబ్బంహిత మైనది యీనిఖీవణశరణాగ డియే! 

ఈలాగున నీ శ్రీ రామాయణము శరణాగతిపరంపరను బ్ర ద్రలిపాదించుచుండు 
టచే దీనికి “దీర్గ గశరణాగకి యని వేరొదవినది. 

శరణాగతి సరూప విశేవనిరూపణము. 

“తా తు మేధావినా దృష్ట్వా వేదేషు పరినిస్టితా 
వేదోపబ్బంహణాన్థాయ తా వగ్రాహయతే పృభుః. 

అనునట్లు శ్రీ రామాయణము వేదోప పబ్బంహాణార్థము ప్రవృ త్త మైన ప్రబంధ మగు 
టే భగా రణ భాతవన్త ప్రతిపాదకము అయిన “అద్భ్య సంభూత పృథివై స 
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ce zk: చ్చి అనువాక్యములను, అట్టిసరవస్తువ్రరొక్క_ దివ్యానతారోపపాదకము 
లైన “అజాయమానో బహుధా వజాయ తే” అనువాకములను, అవతార ప్రయో 

ధా అప గ . 6 ఆ 
జన మైన సాధుపరిత్రాణదుహ్మృద్నో నాశములను ద్రతిపాడించు యో జేవేభ్య 
ఆశపతి యో దేవానాం పుకోహీతశొఅనునవిమొదలగు వాక్యములను నుపబ్బంవా 
ణము సేయుచున్నది ఎట్టున :--- 

“న్య క్ర మేష మహాయోగి పరమాత్తా సనాతనః? 

“నవా నారాయణో చేన. న్ మాం శృశ్రాయుధో విభుః 

“అక తో మానుపో లోకే జజే విషుస్సనాతనః'’ థి ఇ ణ 
అని పరతీ_త్త కము రామహాపముగ నవతరించే ననూనంశము పె నం జూపింపం 

బడీనది. వి జష్వమిత్రాధ్వరవ్రాణము,దండ కారణ వాసు లగుబువులను రవ్నీంచుటు 
వరభుజబలములచే గర్చకు లయిన రావణాదుల చే బాధింపబడిన యిండ్రాదుల బాధ 
లను నివారించుటయు లోనుగాల గలపనులచే సామాన్యరతు ణమును, 

“రామో రామో రామ ఇతి చుజానా మభన నృ. ధాః 

రామభూతం జగ దభూ రామే రాజ్యం ద్రశానతి 

“ తిర్యగ్యోనిగతా శ్చాపీ సర్యే రామ మను ప్ర తౌః) 

అన్నటుల తనసౌందర్య సౌశీల్యాదికల్యాణగుణములచే నకలచరా చరభూతములు 
తన్ను విడిచినచో ధరింప లేనట్లు చేసి కొసకు వానికి మాడు మొసంగుటచే సాకూద 
వతార ప్రయోజన మైనవిశేవరకు ణమును బ్రకిపాదించుట చే సాభుపర్మిత్రాణమును 
వక్కాణింపంబడెను. తాటకా తాట కేయఖరదూ షణ రావణకుంభక ర్లాదినిరసన 
మువే, దుష్రసంహోరము, పితృవచనపరిపాలనము, బువీ, చేనతాద్యనువ _రనము, 
పెద్దజంతువు చిన్నజంకువును చాధింపకుండ రజ్నీంచుటచే షూ త్రధర్మము అశ్వ 
మేధశతొహారణము మొదంలగువానిచే సామాన్యధ ర్షమును, 

“సుగ్రీవం శరణం గతః” “సముద్రం రాఘవో రాజా శరణం గంతు 
మర్హతి” అని విశేవధరమును, “మర్యాదానాం చ లోకస్య కరా కారయితా 
చసః “స్వే స్వే ధశ్మే నియాత్యలతి” అన్నట్లు తా నాచరించి పరులచే నాచ 
రింవించె నని చెప్పుటవలన ధర్త్మ సంస్థాపనమును నుపపాదింపంబడ్షినవి, ఈరీతిగా: 
వేదార్థోపబ్బంవాణ మైన శ్రీరామాయణమునకు. బ్ర థాన ప్రతి పాదము 

“న్యాస ఇ త్యాహు క నీషిణో బ్రాహ్మణం... ...తీస్తా న్న్యాన మేషాంతేపసా మతిరి 
క మాహుఃి” . 

యో బృహాణం విదధాతి పూర్యం యోనై వేదాం కో పృహిణోతి తస్మై తేంహ చేస 
మోర్ష్మబుద్థెప్తృసోదం ముముతు రై ౪ శళణ మహం వ్రృపట్యే” 
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ఇ త్యాదిశ్రు, తులచే ధర ములలో బరమధర్ష్య మనీ ఊెప్పంబడీనదీ కరణాగతీ 

ధర్మ ము, ఇట్టిపరమధర్ష్య మును చాలీ, క్రి విఫీషణవృ శాంతము చే నుపబ్బంహాణము 

చేసో యున్నాడు. 

ఈశరణాగతి రామాయణమునకుం బ్రభాన ప్ర మేయ మె బ్లన దనలా 

“ఈప్పబంధనాయకుం డైన శీ రామచం ద్రుండు పరుండై నను తనపరత్వమునుజూడక 
సం సారినజాతీయు లెనగుహశబరీసు be వప ప్రభృతులతో వీరనీర న్యాయముగాం 
గలినినసౌశీల్యగుణము, సాధుపరిత్రాణము ధర్న సంస్థాపనము, దుష్ట సంహారము మొద 
లగువానివేం బ్ర కాశ్టమాన మగస సర్వరతకత్వే నునునదియే “శ రణ్య స్వభావము. 
అందుచేనీప ప్రబంధ క్రమము విష ణవృ తాంతమందు. జెప్పంబడినళర ణాగతికిం బ్ర బతి 

సంబంధి యస నీ శ్రీ రామునిస్వభావమును ప్ర బతిపొదించునది యగుట చే కరణాగతియే 

పృథానప్ప చేయ. ముయినది, 

ఈశరణా గతి ప్రకరణమందు శరణ్యునికి శరేణాగతేరక్షు ఇమం దుంజెడుదీతుయు 
శరణ్యుండు శరణాగతుని రతీంచుసనుయువూన నా శి శ్రితప రాధీనుం జై యుండునని 

యును, శరణుఫ్టినివిషయమాయి యాశ్ర్రితుల క కుండెడువే చ్రేమపారవశ్యమును, ఈశ ర ణా 

గతి కంగ మైనస్వభావములను బ్రతిపాదించుచు వాలీ! కి శరణాగతివై భవమును సవి 
స్తరముగా | వర్టి ంచియున్నాండు. 

పవృ త్తిలతుణము. 

6 భగవతృ పన్న త్తివిరోధిస్వ ప, ప సృ _త్తనివ్ఫ తి తిః చప Ee 

ఈశ్వురునిచేం దనరకుణ పృవృ త్తికి విరోధించడు స్వరతుణ పృవృ త్తిని మాను 

కొనుట; అనగా నీశ్షరునియం దాత్రాల్సీయములను సమర్పించి స్వరతణముందు 

స్వ ప్రయత్నము నూని సరషరకుకుం డైన నయీాశ్యరుండే నన్ను రవ్నీంచు నని నమ్ము 

నిర్భరు( డె యుండుట, - 
వ 

పాంచరాత్ర సంహితలలో నొకటి యగునహిర్చుధ్న ్యసంహి తలో నీప్పప శ్రీ 
స్వరూప మిట్టు నిరూవపింపంబడెను. 

“ఆహ ను. స్ట్థపరాధానా మాలయో 2కించనో2. గతిః 
బాజీ (| 

త్వమే వోపాయభూతొ మే భవేతి ప్రార్థనా మతిః. 
ణా 

శరణాగతి రి క్యుకా సా దేవే౭ఒఒస్టి౯ చయుజ్యతామ్ 

““సర్వాపరాధములకు నేను నివాసభూతుండను, అకించనుడను (ఏమియు లేనివాండు), 
అనన్య గతికు డను) నీవే నా కుపాయము కమ్ము.” 

అని యీళశ్వరుని. త్రార్థించుట శరకణా౫తీి యనంబడు. వది యిీాశ్వరునియం 

దు బ్రయోగింపంబడ వ పాను, 

““ఆనన్యసా జ్య సాఫీ స్టే పే మహావిశ్వాసపూర్యక మ్ 

త చశోపాయతా యార్దా చప త్తి ఏ శృరణాగతిణి 
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తనవాంఛిత మితీరమైనయేయు పాయముల చేతను సిద్దింపనపుడుముహావిళార్పుస 
పూర్వకముగా నీశ్వురునే యుపాయముగాం గోరుట శరణా? తి యనంబడు. ఆ గంథ 
ముంచే. యాప్రప _తిమాహోత్ల తై మిట్టు వర్ణ ంపంబడినది, 

“అ మననం కు (వుపన్నస్య భగవంతం ససాతనకు 

త స్యానుబంధాః పాపాన స్సశ్వే నళ్యంతి తేళ్ళ ణాత్. 

కృతా న్య నేన సర్వాణి తపాంసీ తపతౌం నర 

“సర్వతీర్థా స్సర్వ యజ్ఞా సర్వదానాని తత క్షణాత్ 

కృతా. న్యనేన మోత శ్చ తస్య హస్తే న సంకయః 

“ఈయుపాయముచే భగనంతునింబొందిన వానియొక్క_ సకలపాపములు తణములో నళించును, 
పమొనరించిన వారిలాగే గ్రేష్ట డా! భగవపత్పంపన్నుండు. సకలకప పక్చర్యా ఫలమును సర్వతీర్థాటన 

ఫలమును, నర్వ యజ్ఞ ఫలమును బ బొందుచున్నా.డు. మోతము వానిచేతిలో నిది.” 

“నికేపొపకపర్యాయో న్యాసః పంచాంగ సంయుత 8 

సన్నా్యాస స్యాగ ఇత్యు క్త క కృరణాగతి రిత్య ప్.” 

“ఈ ప్రప త్తి త్తి యైదంగములు కలది నిమేపన్యాస సనా సీస త్యా గాదిళ బ్దములచే వ్యవహరింప 
బడును.” 

అంగము 'లవ్వియన :.__ 

ప్రాతికూల్యస్య సర్టనమ్ 

రక్షీవ్య తీతి విశ్వాసో గో _ప్పృత్యనరణం తథా 

ఆత నిశేపకార్బకణ్యే పడ్విధా శరణా గతిః.” 

“భగవంతుని కనుకూలముగా నడుచుట ; ఈశ్వరుడు తప్పక రజీందు నని నమ్మియుండుట; 

రకుకుని గా నీళ్వురుని పరించుట, ఆత ల సమర్పణము, ఈశ్వరునికి ( దనదెన దై న్యమును "చెలియ 6జేయుట 

ఈప్రప త్తికి దేశకాల ప్ర, శారనియనుములు, నధి కారిఫలనియమములు లేవు, 
అనగా: ఈప్రవ క్తి తిని , కాళీకురు తే త్రాదిపుణ్య ప్ర బేశము లలోనే చేయవలయుననియు, 

నితేరదేశములయందుం జేయంగూడదనియును, జో్యోతిష్టోమాదిశ ర్శబకువలోవనం తే 
వసం లే జ్యోతిపా య జేత” అన్నటుల వసం-తాదకొలములయంే చేయవలయు 

' ననియు నన కాలములలో. జేయంగూడ దనియు, స్నానా చమనపవి త్ర ధారణాది 
నియమములతో నాచరింపవలయు ననియు. ,దాదృశనియమరహీ తము గానాచరింపః 
గూడ దనియు, బ్రవ్మాత క్రియవై శ్యు లే దీని కధికారు లనియుం దద్భిన్ను లనధి 
కారులనియు, జేశనుం డ్ చేశ్షించుఫలములలో నొశకానొకసలమునే యిచ్చు నని 
యు, నన్యఫలముల నీయ దనియు నియమము లేదు. ఈనియనుము లన్నియు 
గరో పాయమున శే యావశ్య కములు. 

ఈ పప శ్రీకి విషయనియవుమువమూా త్రముకలదు. అనగా: జ్ఞాన శక్యా దిసకల 
గుణపూర్ణునవివయమున నే వ్ర ప్రపత్తిని జేయపలెను. కానితద్వ్యతిరి క్తులవిషయమునం 
'జేయంగాడ దనునియమముమొ త్రము కలదు, 'ఈవిషయ మింక ముందు వివరింహం 
బడును, 

“ఆనుకూాల్య'స్య సంకల్ప: 
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శ్రీరామచంద్రుడు లంకనుగూర్చి బయలువెడలి దర్భశయన మనుస్థలమున 
నుండ6ంగా చే పఫీవణుణు రావణునిదేం బరిభ వము నొందినలు గురుమంత్రుల తో సాస్టమి 

సన్నిధికి వచ్చి శరణాగతి జేయగా సుగ్రీవుడు జాంబవంతుడు మొదలగువారు 
శ్రీ రామునిసన్నిధిలో “ఈవిభీమణుం డీజేశ్టమందు నకాలమందు నిచటి శేతెంచిన 
వండు గనుక పరి గహీంప గూడదు” అని విన్నవింపంగా హనుమంతుడు వారి 

మాట నొప్పుకొనక శరణాగతికాఅకు స్వ్వామిసన్నిధి శేకాలముందు వచ్చుట తట 

స్థించునో అబే కాల మనియు, నే దేశమందు వచ్చుట తటస్టించునో అబే దేశము 

నియు విన్నవించెను. అందుకు క్రీ రామచం ద్రుఃడు నంగీకరించెను. కావునం బ్రప 
_త్తికి చేశకాలనియనుములు తేన. 

ఈయర్థము “శ్రీ మన్నారాయణచరణౌ శరణం ప్రపద్యే శ్రీమతే నారాయ 
కాయి నమః! అనుషుం త్రరత్నముయొక్క_ ప్రథముఖండముందలి ' పృథచుపద మగు 

“శ్రీమత్” అనుదానీలో మత్? అనువుతువ్వగేక్యయమందు స్పష్టముగా నున్నది. 

“భూమి నిందా ప్రశంసాసు నిత్యయో7గే =కిశాయనే” అనుననుతాసన 

ప్రకారముగా “మత్” అనుమతుప్ప్రత్యయము క్రీ న్స్ శ్రియఃపతుల -కుండెడునిత్య యో 
గమునకుం ప్రయోజనము, చేతనున కెప్పుడా శ్ర 'మంపనలయు ననురుచ్చి అడే 
పము, అభిముఖ్యము కలిగినచో నష్ట డా శ్ర యిరచుటకవ-కాశము కలిగియుండుట. 

ఈప్రప త్తికిం బ్ర కారనియమము శే దనెడియంశమును భగవత్స9పన్ను 
లఅయినయం౦వల్ యెడలను జూడవచ్చును ఎట్లున : డ్రాపది ఏకన స్రయయియుండంగా 

దుష్టుం డగుదుళ్నాననుం డామె నీద్చుకొనీపోయినసమయమందు స్నానమైనను 
'జేయక యపనిశ్రావస్థతో “నే ప్ర పప తిం జేనియుంక లేదా? అర్జునుడు భారతయుద్షా 

రంభమున యుద్ధప్ర 'జీళమందు నీచులు నిండియుండంగా నొమధ్యమున నిలిచి శ్రీ 
క్చృమ్టునివలన( బ్రేపక్తుప దేశమును విన లేదా? కావునం జేతనునకుంబ్రప త్తింజేయుటు 

కు చేశము పుట్టినసమయమునందు. దా నశుద్దిగా నున్నయెడల శుద్దిని సంపాదింప 
_వల్సినయవనసరము. లేదు, ళుద్దుడుగా నున స్తో సమయములో నళుష్లేని సంపాదింప 
వలసిన పనిలేదు, వస్థితిలో నుండునో ఆస్థితితో నే ప్రపత్తి కధికారి యగును, 

ఊయంకములో భగవక్సి పన్ను. దై నయొకవై వ్యవ్రున కొళగురు వ్రహజేశిం 
చినబా ర యనుసంధింపం దగియున్నది. "అది యేమానలా : పాంచరా త్రము 
మిగుల భాగుగం బెలిసినయుకనె వైసష్త్టవుండు శ్రీరామాయణము. నొకప పర్యాయము 
పారాయణ మొనర్చుచుండ గా శీ రాముడు సేయుశరణాగతిభుట్టములోంబాంచ 

'రాశత్రమునందుం బ్రపత్తీ శేవిధయయిననియమములు నక్క_జలే దని ఇెప్పంబడి 
యున్నయంశమునకు వ్యతిరి క్ర క్తముగా న్రీరాముండు సముద్రునింగూర్చి 'చేయుశర ణా 
గతిలో భ్రాజ్కుఖత్వాదినియమముల నవలంబించినట్లు చెప్పంబడియున్నందున నిత 
రోపాయములలోంకాటు ఈప్రవ ర్తి తికిని నొన్ని సమయము లున్నవా ? లేవా? అని, 
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సంశయితుండై యాలోచించుచుండంగా నంతటం గారణాంతరమున నాగురు వాతం 

డున్న గ్రామమునకు వచ్చి యుండెను. అపు డీతం డాగురువుతోం దననం దేహమును 
'దెలుపంగా శ్రీరాము. డవలంబించిననియమములు ప్రపత్తికొఆకుం గాననియును, 
వారి వర్ణా శ్ర మానుగుణముగా వచ్చిన వనియును, ఈనియమములు ప్రప త్తి కావశ్య 

కము లై నయెడల విభీవషణునిశరణాగ తియందు నావళ్యకము లయి యుండు ననియు, 

నట్టు విభ్గీషణునియెడలం గనంబడకపోయిన ౦దునం బ్రప త్తి కానియమము. లావళ్య 

కములు కావనియు నాతండు ,వ ప్రత్యు త్ర తర మొనలౌను. కాయుట్టి య్యోప్రప త్తి 

నాచరించుటకై యోగ్యం డ యోగ్యతను సంపాదించుకొన నక్కటి లేదు; అయో 
గురుడు యోగ్యతను నంపాదించుకొన నక్కి లేదు. 

త త్రీయు లై నధర్యరాజాదులు,క్రీయెనద్రై పదియు, చేవభూపమును దా ణదు 

కొని పతీ కూపము ధరించి ముహాపరాధముం జేసినకాకాసురుండును, క్రూరసర్ప 
జూతి యె ప్ర తికూలు( డై నకాళియు.డు, తిర్యగ్దాతి యయ్య్య్ట ననుకూలులడ డై నసు 

ర్రీవ్రడు నత్యవిభూతి నుండి కె కై ౦కర్యార్థ మై "స్వామితో ననతరించినయనంతాం 
శసంభూతుం డగులత్షుణసా్టమియును, మేుదతై నవారందటు జాత్యాదినియమ 
ములు ేకుండఈ బ్రప్తి నవలంబించుటచే నీప్రప తి కధికారినియవుము లేదను 

సంశము స్పష్టము. 

ధర్మ చాజూదులు 'రాజ్యముకొటిక్కు ద్రౌపది వస్ర్రముకొజకు, 'కాకాసురకా 
భియులు ప్రైణముకొటకు, శ్రీరాముడు సముద్రతరణ ముకాఅకు, ఎత్త 
శామునితేలహాడ నరణ్యమునకుం బోవుటకుం బ్రప త్తిం జేయుటచే నీ పత్తికి ఫల 
నియమము లేదు. 

క్ఞానశ_కిసౌ ఖ్యసౌకీల్యా దికల్యాణగుణపూ ర రి యె వర్టినియం దుండునో వాని 

విషయమయియే ప్రపత్తి జేయవలయును. ఇదియె విషయనియమ మని చెప్పం 
బడును. సముద్రు, (డు గుణపూ ర్తి 'లేనివా6 డగుటచేళనేకచా యతనియెడల రా 

ముడొనరించిననరణాగతి ఫలింపక వ్యర్గమయ్యెను, 

రామాయణపా త శీలవర నము, 
త లం 

నీత్ర, 

ఈమె శ్రీరామాయణకావ్యనాయిక, “కావ్యం రామాయణంకృత్స్నంనీ తా 

యా క్లృరితం మవాత్ ” అనున ట్లీరామాయణమంతయు సీతాచరి త్రవర్ణ నపర మే, 

“శ్రీమద్రామాయణ మపి పరం ఫ్రాణితి త్వచ్చరి త్రే” అని యభియుకో క కీ ఈమె 
యరోానిజు రాలు, ఏ దేవా దేశార్క్వరు. డ్ డగుజనకోనుహా రాజాయజ్ఞ భూమిని దున్నిం 

_ చుచుండలా నాంగలిపాలులో దొరకినందున నీమెకు సీశ యని చే రిడి పుత్రికగా 

_ నభిమానించి పెంచెను, సీత యనంగా సాగలిచాలు. (“సీతా లాంగలపద్దతిళో అని 

యమరసీంహుండు),వారధనుస్సును విజిఛి రాముండీమెను బెండ్లి యాజెను. “ప్రియా 
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తు సీతా రామస్య దారాః పక తా ఇతి”అనున ట్లామెరూపౌ దా ర్యాదిగుణము 
లట్టుండం గాం ద డ్తి చేసిన * యని నామునికి సీతీయం దత్యం తానురాగము 

గలిగె. సేయు. మునయో దధికతర వ్రే వే మగలదియయి “ఖా యెవానుగతొ 

సదా” అని తోడునీడనలె నెకబాయక యల్లప్వు డనువృత మై యుండెను, రామ 
యూవీ యగునారాయణున కీమె నిత్యానపాయిని, నాయకం డై క నస శ్వేశ్వురుం డేయే 
యనతారముల నెత్తునో ఆయాయవతారముబకు సజాతీయ మైనశరీరమును 
ధరించి 

“రాఘవ త్వే2_భవ నత్సీతా రుకి ణీ కృళ్ణజన, ని, 

అన్యేషు వాసతా శేషు విష్ణో హా నపాయినీ.” 

అనున ట్లూది బేవు. డగునా రాయణుండు దశరథపుత్తుం జై లోకమం దవతరింప 

నీమె జనకరాజపుర్రిక యగుసీత్ర యాయను, ఈశ్వమందు. కృష్ణుడై యూలోక 
మందు జనింపం డా రుక్మి ఆ యె పుశ్తును. వక యితరావతొరములయందును 

శ్రీనుహోవిమ్షువున కీమె యప పొయిని యె యుండును. సర్వశ_క్రియు స్వతంత్రుడు 
నగునీశ్వన పుండు సంతత మపరాధముల  నొనర్బులేతనుల వై 6 నివించి “కి పామ మష్టిజ 
స నభా నానురి ప్వేవ యోనిషు” అన్న ట్లాచేతనుల నళుభయోనులయం 
దుః ద్రో సెద నని శికీంచుట కుద్యుక్తుం డై యుంటం జూచి యీమె లోకములో 
దురాశకు కుం దండిం పంోవుతండ్రి డిని నివారించుతల్గీవలె నఖల మాతృత్వ 

సంబంధ ముచే, జేతనులడై వాత్సల్యముగ లది యయి “దేవా! లోకములో నపరా 

థినానివాం డెవ్వండు! అపరాధులను కుమింపనియెడల మోకృపకు విషయ మెద్ది?ొ 

ని యుచితాలాపముల చే ,నీశఏరుని బోధించి యాతే నిమనస్స్పులో+ బుట్టినయా గృ 

పామును నివారించును. లక్ష్మ యిట్లు చేయుటకు బుకువకార మిని వేరు. 

“మకా ప్పిం (మృతి జంతూనాం సంసాశకే పతతౌ మధ, 

లత్మీ౭ పురుషకార కే నిది హై పరమర్షి ర్ ఫి ౨? 
“సంసా౭ముండు మును6గుచుం డజెడుచేతనుఐను నన్ను బొొందించుకుకు లత పురుష కౌరను € 

ఆశే 
జేయు నని మహర్షు? ఆవే నిర్జి ఫ్ర మయినది,*? 

లతే పురుష కార మొనర్భుట యనగా: సాపరాధు లయిన వేతనులయం 

దీశిరునికి గలిగినకోపమును మాన్సి యాతండు వీరి నను గ హించి స్వీకరించుటకుం 
దగిన ప్రయత్నములను సల్పుట యని యర్థము. దీనికే నుటకత్వ మని నామాంత 

రము. చేతనుల కీయుభయులతో సంబంధ ముండుటచే నీశరునిం చేతను లాశ్ర 

యించునపు డీలమ్మ్ పురుషకార 'మొనర్చును. ఈమె యీాశ్వరునివలెం గారిన్యమాత్హ 

వములతోం గూడినసిభావము గలది గాక మాతృత్వ ప్రయు క్ష క్ర మైన వాత్సల్యము 

గలదిగావున 6 గేవలమృదుస్వథావు రాలయి పరులకు సంభవిబ్లుకీడును జూ చిస హిం పం 

జాలని ప ప్రకృతి యగుటచే సాపరాధులుకూడ సంకోచము లేనివా రయి వెళ్ళి పాద 
ముల వై. బడం దగినసౌలభ్టము గలది. పుం _స్త్వప్ర యుక్త మగు కాఠిన్యమును 
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వహించి తండ్రి యగుటచే హితపరుం డై చేశనులదో వములను బదింబదిగా గణించి 
క్రూరళితుల విధించువా. డగుటవలన నపరాధులు. ముఖము! గనంబజుచుటకు. 

శక్యము గాని యీాశ్వరుని మ్రల నీము చేతనులపత మవబంబించి నుంచిమాటలం 

జెప్సీ యుచితోపాయములచే నాఠనికోపమునువుణపించి చేతనులయందు విముఖు 

డై నయాతని నభిముఖునింగాం జేయుటకు. దగిన ప్రయత్నములం జేయును, ఈ. 

యర్గము కఠవల్ల్యు పని వత్చ తి పాదితను గు ద్భయమం త్ర తృమందూ బ్ర బ్రథనుఖండములోం 

జెప్పంబడినది. 

ల వ్షీశబ్బపర్యాయ మగు శ్రీ శబ్లమున కాబటువిధముబ వ్యుత్పత్తి త్రి భగవచ్చా(స్త్రు 

మందు వ్రాయబడియున్నది, 

“శ్రుణోతి నిఖిలాకా దోపాకా శ్రీణాతిచ గుతై ర్టగత్, 

శ్రీయతే కాఖి లై ర్నిత్యం శ్ర శయ తే చ పరం పదమ్, 

శ్రాయంతిం శ్ర్రృయమాణాం చ స కృణాతీం కృణ్యతీ మపి” 

1. శ్రీయ లే చేతనై రితి శః “ఈణ్ సేవాయామ్ి 03 
లచే వం? న న “వేతనులచే నాశ్రయింపయిడుచున్నది ? గావున క్రీ కీ). ఇది కర ణివ్య్యుత్సే త్రి. 

( నం 0 2, “శ్ళయతే భగనంత మితి | శ్రీ ౩- 

“ఈమె భగవంతు నాక్రయిందుచున్నది గావున క్రీ”. కర్తంవ్యుత్ప త్తి, 

కి. క క్రుణో త్యాశ్రితవిజ్ఞాపన మితి (శ్రీః. రానే 

“ఆశి తులు విన్నవించుదానిని వినును గావున క్రీ”. క ర్హరివ్యుక్చే ర్తి, 

4 “ క్రావయతి విముఖాకా హిత మితి శ్రీ 8? . (వ్యుత్పత్తి. 

రతనాల పాత్రము వినునట్లు చేయునది. 1 శ్రుధాతువుకు ణి జర్ధమందు బొడమినక ర్రరి 

. “శత్రుణాతి హీన స్త్యాశ్సి శితదో షానితి శ్రీః “భ్రూహింసాయాక్' 

గ్ర శద ములను నశింపంజేయునది, 

- 66 పీజీ 6. శ్రీణాతి విస్తారయతి గులో రాశ్రితా నితి శ 

“ఆ క్రితులను గుణముబ చే సృద్ధినొ ందించునది”, 

ఈలవ్మీ పుకువకార మొనర్చునపుడు ముఖ్యముగా. గృపు భగనత్సారళం 
తనము, 'ఛభగవదననార్టిర్హ త్వము ననుమూా(డుగుణము లావశ్యర్ణికములు, 

కృప యనంగాం బరదుఃఖాసహి ముత, భగవత్పారతంత్ర స మనంగా భగవం 

తునికి. బరాధీను లె యుండుట. భగవదన న్యార్ష, త్వ మనలా నీశ్వరవ్యతిరికాన్వ 
విషయానర ర త్వము. ఈగుణ త్రయము పురువశారమున శె ట్లవశ్యా వశీ తమన. 

Tr Ge ||, ఢేశనులు సంసారనుర దనుభవించునానావిధ దుః ఖములంజూచి సహింప౦ 

జాలక యీశ్వురునితో సిరిని జేర్చుట కుపయోగించు ప్రయత్న మొనర్చుటకుం గప 

యావశ్యక ము. Ep 
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2. స్వతంత్రుం డగునీశ్వరుని వశపలు చుకొనునపుం డనువృ త్రిచే నాతనివశ 
పజు చుకొనవలయును కావున. బారతంత్ర ర్ట మవేశీతము. 

5. నన్ను విడిచి మటిమొకవిషయమున కర్షత లేనిదయి 'నాశే యతిశయ 
మును బుట్టించువస్తు వగుటచే మన కార్యమునే కదా యీమె చెప్పుచున్న దని లకీ 
చెప్పిన ట్లీశ్వరుండు చేయుట కుపయోగించుటచే ననన్యార్హ త్వ మావళ్యకము. 

ఈసీత మొదట, మధ్యను అంతేమందును రాము నెడంబాసెను. 

_నిజకృపాప కాళన మే ప్రథమవిశ్రైషమునకుం బ్రయోజసము.. రావణుండు 
హరించె ననుసది యొకమిప. ప్రథమవిశ్లేషమం దీమె తనక్ళప నెట్లు వెల్లడిచేసె 
ననంగా:---ఒకవళ్చైటూరిలో నుండుబడియిల్లు శిధిలమయియెండవానలకు రకు కము 
గాక యందు. జదువు బాలురకు మిక్కిలిబాధక నుయియుండ నింతలో నొకసుకు 
మారు డై నధ నవత్పుత్తుం డందుంజేరి వానిమూలముగా నాపాఠ కొలామందిరము 
బాగుపడి బడి వీల్హల కోందణికు సౌఖ్టదాయక మయినటుల, రావణుడు బలా తా. 
రముగా హరించె ననునొకవ్యాజ మును గల్పించి తాను సిమముగా లంకకుంబోయి 
యచట. బదిమాసములు 3ఆలో నుండి యంతకుమున్ను రావణునిచేం గారాన్బద 
లైన దేవతా స్టిలచెజ విడివించుటచేం దనక పాతిశయమును వెల్లడిచేసెను. 

ఇదియ కాక త్రీజటాస్వప్నవృత్తా ౦తములో 
(సీతాం తాఖ్ళి రనార్యాభి ర్వా సంతర్జితాం తదౌ, 4 

అల మెహె పరిత్రాతుం రాక్షసో మహతో భయాత్.” (సుందర, 27 స.) 

అట ట్లనేకవిధములం దర్జనభ_ర్హృనాదులచే సీతను బీడించుచున్న యేకాథీ. 
యేకకర్ణి మొడలగురాతున స్త్రీలను జూచి యపుడు నిద్రనుండి లేచిన శ్రీజట యి ట్ల 
నియె. “అనార్థలారా! ఇం సీతను బాధింపయోేకుండు. రాకసులందజు నశించు 
నట్లు నీమెభ ర్త జయముగొన్న ట్లిప్పుడ నేనాకభయంకర మైనకలం గంటిని. కావున 
నీమెను, మంచిమాటలతో బతిమాలుండు. మన మోమెకు నమస్కరించిన యెడల 
ట్రసన్నురా లయి. రాతృసస్త్రలను భయమునుండి రశ్నీంచుటకు సమర్ధురాలు.” 
ఇట్లు క్రిజటపల్కీ_నప్రల్ము_లు విని శాతన స్త్రీలు భయము నొందుచున్న సీత వారినిం 
జూచి “మో రెంతమాత్రము భయపకడవలదు. అట్లు మా కాపడ సంభవించిన 

సల నేను మిమ్ము దప్పక రథ్నీంచెదొ నని యభయ ప్రదాన మొసలౌను. ఇ ట్ల 
నుటయేకాక తానుచేసిన ప్రతిజ్ఞ ( దరువాతీం దస్పకనెజ వేర్చెను.ఎట్టన: రావణవధా 
నంతరమందు రామవిజయవా రను దనతోం చెప్పుటకు వచ్చిన వా యు పుత్రుంకు-- 

“ఇమా స్తు ఖలు రాకస్యూ “యది త్వ మనుమన్య సే * జ * 
ఇచ్చామి వివిధై రో ర్షృంతు మేకా స్సుదారుణాః ౮? (యుద్ద. స 116. 31-82) 

“చిరకాలమునుండి ని న్ననేకబాధలు  వెట్టుచున్నయీ రాక్షస న్రీలను-వధి 
యింప నిశ్చయించితి; అనుజ్ఞ యొసం గితి వేని యిప్పుడ చరణజానుజంఘోరు పాణిము 
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ఫీదంతనఖ ప్రహోరంబుల నిందజి నిశ్నేషంబుగా వధించెద చి త్తంబుకొలందియాన 
గా ఎ జా 8. మనిన నమ్మహో దేవి యమ్మరున్నందనున కిట్లనియె. 

“సవ ముకా వానునుతాొ వె బేహీ*జనకాత జూ 3% * * 
అట (on —_ 

కుర్వతౌ మపి పాపాని నెవ కార్య: మశోభనకు”” (యుద. 116, 37-45.) 
66వ గో ను ఇ . 

క్షీ శ్వ్యసననంద నరాజసం ళ్ళ యసళ్య లై లె ఈశ 4కి +48 ఏ4 ఓ 

ప. ౨44 ౨44 బట్టి వారియందు దండనంబు సముచితంబు గా దని పలిక.”? 

(గో. యుద్ద. 2919-2921, ) 

ఈమెభ ర్త కండుగాధను, గపోతకథను నుపన్యసించి వధించుటకు, సన్నద్ధు 
క. నవానరులవపిన భయముమాన్న్సి విభీషణుని జేపట్టి రశీ ౦ంచెను. ఈమహాశయు 
రాలు వానునుంతునికి బుతుగీతము నుపటబేశించి తన్ను నానావిధముల బాధించిన 
రాక్షస్మక్కీలను జంపెద నని యుద్యు క్ష కుం జై నయాతనియుద్యమము నివారించి 

వారిని తమించి రశీంచెను. సర్వభూతాభయ ప్రడానధర్శదీశీతుం డగు శ్రీరామ 
చంద్రుని. కీయమ తగిన సహధర్మచారిణి వివావసమయమందు“ఇయంసీలో మమ 
సుత సహాధర్మచరీ తవ” అని ని జనకుండు చెప్పినమాట సత్యమూ యొను, ఈదంపతు 

లిరువురికిం దమపేషయ మయి యపరాధము. జేసీనవారినిగూడ రతీ ంచుటయే 
పరముధర ము. 

మధ్యవి శేషము పొరతం త్య ప్ర దర్శ నార్ధము, ఎట్లన: రావణవధానంతరము 
రామునితో న యోధ్యకుంజని పట్టాభివీ. క్క రాలు సర్టోభోగంబుల న ననుభవించుచు 
సుఖంబునం గాలంబు గడపుముండ నింతలో గర్భవతి యైనయీమెను జూచి 

రాముడు 

“అపక్యలాభో వై చేహ ! మమాయం సముపస్టితః, 
క్రీ మిచ్చి సకొమా త్వం బూ సత్యం వరాననే!” 

“వై చేహీ! నీ విపుడు జావృాదలతణమును దాల్సియున్నాను, కావున 
నీమనములో నున్నకోరికను నిజముగా జెప్పుము. నేం దీర్చైద” ననవుడు సీత. 

“తపోవనాని పుణ్యాని దు మి్యామి రాఘన ! 

గం గాతీఠనివిష్టాని బుష్మీణాం పుణ్యకర్శ కామ్.” 

“గంగాతీరమందునివసిం చెడుపుణ్యాత్ములగు బుములయొ క్ల యాశ్య మముణను 

జూచుటకు నాకుం గోరిక కలి” దని విన్నవింప నది మిష. పెట్టి పదిమానము లామె 
తన్ను విడిచి రావణగ్భృహామం దుండుటవలనం గలిగినలో కాప పవాదమును దొల 

గించుకొనుటకు సంకల్పించి నిజముగా నామెళోరికం దీర్చువానివలె లత్ష్మణునిం 
దోడిచ్చి యరణ్యమందు దిగంబెట్టించెను. కూడి యున్నఫు డెట్టో మెడంబాసియు 
న్నను డ డే సర్వ కాలములయం “జేకశీతిగా భర్భచిత్తము ననువ ర్లీంచునీమె తనస 
త్నీశ్వప్రం యు_క్ష మగుపారతం త్ర్యమును వెల్లడి చేయుటయే సీద్వితీయవిశ్రేషమునకు 



sxxvi వీ8 రో, 

ముఖ్య ప్రయోజనము. గం గానదీతీరమునకుంబోయినతరువాత లత్ష్యణుండు సీతతో, 
దనయన్న కామెవిషయ మయి కలిగినదురభిప్రాయమును మిక్కిలి తుం డై యెట్ట 
శేలకుం చెబ్బంగా మిక్కిలి దుకఖంచి నీత మజందితో నిట్లనియె. 

“నఖ త్వ దైన సౌమిత్రే ! జీవితం జాహ వీజలే, 
త్యేజేయం రాజవంశ స్తు భర్తు శే పిహాస్య తే.) (ఈ త్రిక) ఎట 

“లత్షశా! నీవుశప్చినయోదుర్వా ర్త విన్నతోడనే నేను గంగలోంబడి ప్రాణ 
ములను ద్యజంచుకొనవఎసియున్నది. కాని, భ రృసంబంధి యగుసంతతికి విచ్చే 
వము సంభవించు నని తలంచి యట్టిసాహసకృత్యమును జేయుట మానితిని. భర 
భినుతే మైనగర్భము నాయం దుండుటనలనం బారతంత్ర్యము ననలంబించి నేను 
బేవామును ధరించి యుం శవల యును.” ఇట్లు తనవిషయమయి భ ర్రమనన్సులోః? 
గలిగినకాలు ష్యుమును జింతించి నెంటచే చెవాత్యాగమున కుదో్యోగించి యప్పని 
జేయ నోపక పరతేంత్రత వహించి భ_ర్భృచి త్తవృ శ్రీని రతీంచుకొనుచు దనప్రాణ 
ములను ధరించియుండెను. సకులకొఆకు జీవింపవలసీయున్న పరతంత్రు, నికిదన మరణ 
మందుంగూడం దనకు స్వాతంత్ర్యము లేదుగదా ! ఈమె ప్రథవవిశ్లేషమందుః 
బదిమాసములు పడవలసిన బాధ అన్నియు బడి 

“పతి క్రి దైనతేం నార్యాః పతి రృంధుః పతి రతిః, 
త్రొకై రపి ప్రీయం తస్తా ద్భృర్తుః కార్యం విశేషతః.” 

__ అని తాను నిశ్చయించుకొన్నటుల పతిచిత్తానువిధాన మే తనకు ' విధి యని 
పారతేంత్ర్యబుద్ధి చే ననేకవత్సరము లోర్చినది. కావున నీద్వోతీయవి కేషమందు. బార 
ఇది తనమును వెల్లడి వేసెను. . 

“అన న్యా రాఘవే ణాహం భాస్క_ చేణ చస్కభా యథా, 
అన న్యా హీ మయా నీతా ఫాస్టు రేణ చుభా యథా,” 

అన్న ట్లుభయసన్లుత మైనతేనయనన్యార్హతను సర్వనమ్మతముగాం బ్రకౌా 
శింపజేయుట యే కృతీ యవిశ్రేషమునకుం బ్రయోజనము. ఎట్లన: రాము డశ్ట మేధ 
యాగము నొనరక్చుకాలములోం గుశలవులు వాల్మీ కియాజ్ఞ చే క్రీ రామాయణము 
నచ్చటచ్చటం పాడుచు. దినుసు చుండ రాము డావార్తవిని యా బాలుర రావించి 
విద్వత్సభం గావించి యాసభలో వారిపాట విని వీరు సీతాపుత్తు లని యెజింగి 
సీతను దలంచి శేపటిదినమున నొసభక్తు వచ్చి నెనుబరిళుద్దు రాలనని తికుగం బ,మొా ణము చేసినయెడల నేను బర్మిగ హింపణగలవాండనని సీతకు వా _రనంపెను. తోకా పవాదపరిహారార్థమయి యొకప్రమాణము చేయు మని చప్పగా నీత రాముని 

““సర్యాకా సమాగ తాకా చదృహ్ర్వై క్షీత్రా కాపాౌయవాసీసీ, 
అబ్బ వీ క్నాోంజలి ర్వాక్య మధోదృష్టి రవాజ్ఞూ భీ, 

యణా౭_హం రాఘవా దన్యం మనసా2.పి న చింతయే, 
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తథా మే మాధవీ! డేవీ! విననం దాతు మర్షసి. . 
తథా శపంత్యాం వై చేహ్యాం ప్రాదురాసీ న్మ హాద్భుతమ్, 
భూతలా దుక్థితం దిస్యం సీంహాసన మను త్తమమ్. 

ధి9ియమాణం శిరోభి స్తం నాగ రమికేవి కృ'మెః, 

దివ్యం దివ్యేన వపుషా సర్వరత్నృవిభూపషితమ్ 

తస్టిం స్తు ధరణీ చేవి బాహుభ్యాం గృహ్య మెథిలీమ్, 
స్వాగతే నాఫీనం దై కనా మాసనే చోపవేళశయత్ 

తా మాసనగతౌం దృష్ట్వా _్కవిళ స్టీం రసాతలమ్, 

పుష్పవృష్టి ఠవిచ్చిన్న్హా దివ్యా నీతా మవాకీరత్ .” (ఈ కేర.) 

నామునికంకె నన్యునినేనుమునస్సు వేం గూడం దలంపనిదాన నయిన యొడల 
నీభూ జేవి నాకు వివరము నిచ్చుంగాక యని శపథము సేయంగా నాక్షణంబ యత్య 
ద్భుతముగా భూమిలోనుండి పై కుబికినరత్నసింహాసన మం డామెను భా'దేవి తన 
రెండుచేతులచే నెళ్తి కళూర్చుం కం బెట్టుకొని పాతాళములోనికి గొనిపోవ నంతరి' 
తమునుండి పుమృవర్ష ము కురిసెను. ఇ ట్లంత్యవియోగమందు నీత్ర తనయనన్యా 
ర్హృత్వేమును బ కాశింపం జేసెను. కావున సీతావతారమం దీమె తనకృప పౌరతం 
శ్ర ్రము ననన్యార్హత్వము నను మూఃడుగుణములను గృమముగా లోకములకు 
వెల్ల డిచేయుటకొజు కే భ ర్రనుండి మూండుపర్యాయములు వియోగమును బొంది 
నది. ఇట్లు కానిచో నీశ్వరుని కనపాయిని యయి కర్శవళు[్రరాలు కాని యామెకు. 
గర్భవళ్యులకువలె నీరీతి భ రృవియోగము సంభవించుటకుం గారణమేమి ? 

సుందర కాండమున నీత రాతుసస్ర్రీలవలనం దాం బడుచున్న బాధల నియ 
సహింపంజూల ననియు, శీఘ్రముగా రాముండు వచ్చి రావణుని వధించి న న్నీ విప 
త్సముద్రమునుండి దరింజేర్చు మని రామునితోం జెప్పు వనియు నాంజనేయుని 
యదుట మొజ్టవెట్ట నాతం “డమ్లూా! ని న్నీతణముననే రామునికడకు. గొనిపో 
యెద నావీంపుపై నెక్కు ము 

“అననా మాచయి సామి తా మ చైవ నరాననే! 

అన్నా ద్దుఃఖా దుపారోహ మను కృష్ట మనిందితే!)' (సుంద, 37.19) 
అని హనుమంతుడు పలుకగా నీత విని యిట్లనియె. 
(త్రత్ర సత్వం బలం చైన విజానామి మహాకపే! 

న 

మా మితో గృహ్య గచ్చేత త శ్తస్య సదృళం భవేత్.” (సుంద. ౩7. 40-62) 
ఒసీ, ననచడరోో' తేమ! నన్ను 6 గానిపోఐ దషతుండ * * | జే. 

చ, శ ఈ గొనిచ నెనేనిం గీళకులకుంజర! తత్పితికారమే చనుకాలి. 
(గోపీ. సుంద, 586.996.) 

. అర్లీ బ్రత్యు_త్తర మిచ్చెను, తాను సకల భాధ అని యిట్లు సీత వానుమంతునికి. 

భర్త కీ రిగారవములకుం దనమూలకముగా అం బడుట కై న నొప్పుకొనియెంగాని ' 



రా! వీఠి క, 

హోనివాటిల్లుట దన కెంతమా త్ర మిష్ట్రపడదాయెొను లోకములో న కీ సే స్తయిట్లు పలు 
కును? ఎవి యిట్లు భ  రఎయకస్పంపాదనముకొటి శే దృఢథనిశ్చయమను గలది 
యగును? ప్రతి స్త స్రీయును దానుక్రైక్ళత మం దనుభవించుచున్న కష్టములు నివారిం 
పయిడినం జాలును, భ ర్హృకీ ర్తి రప, తిష్ట. లాతర్వాత నాలోచింతము. * అని తలంచు 
నుగాని యూరీతి న్యప్రాణా పాయని క వేకముగా భ్ ర్ట ప్రశస్తి సిథాఆ కే యాలో 
చీంచునాండుది లోకమందు మృాగుష్టరాలు, సీతవంటిమహావతి వ్ర తాళిరోమణి కిక 
యుండును. అత్రి ముహామునిభార్భ యగుననసూయ యీమెపాతి వ వ్రత్యగుణమును 
మిక్కిలి శ్ఞాఘించి యంగరాగము మొ దలగువస్తువుల నీమెకొసంగసు. ఈమె యిట్టి 
లోకో త్తర యగుగుణవతి,. సులీల, ప పతివ్రత, ఏవేకిని, జ్ఞానవంతురాలు నయినను 
రామచాణనివాతుం జై నమారీచుని కపటాక్రందనమును విన్నతోడనే రాముని 
కాపద సంభవించె నని యెంచి యాశనిరక్షడమున కై శీఖ్టుముగాం బరుగిడ మని 
లత్ముణునిం శ్రేరణచేసెను, అప్పు డతండు ప్రీ ప్రీ నొక్క | నరణ్యమందు విడిచి సెట్టి 
'పోవ్రట భావ్యము ౫ కా దని తలంచి “మేగున్ర తేల క్రిం జైనను సముద్రము లింకం 
జొచ్చినను నహ్నీ లీతలత్వుంబు నొందినను జగ చేకవీవం డగుమాయన్న కించుకం 
త్యు నపాయము రానేరదు నీవు వగవకుండుము. ని న్నొంటి నిట విడనాడి నే 
నేంగినచో నునయం దింతకుమున్నే బద్ధవై రులయియున్న రాక్షసులు నిన్ను భజథ్నీం 
చెదరు. నామాట విను” మని వేయివిధముల బోధించినను నామాటలు వినక 
యాతని. 

“సామి శే! మిత్ర మూ రా భ్రాతు స్వ మపి శత్రు నత్ , 

లోచఛ్రా. _క్వం మత్క తే నూనం నానుగచ్చసి రాఫఘువమ్ ౨” (అర. శర. 5-7) 
(స సునుష్టే స్త్వం వెనే రాను మెక మేకో2..ను పకి 

తన్న సిద్ధ్యతి ఫామిశ్రే! తేన వా భరతస్య వా? (ఆర. 45. 24.25.) 

““ఉ. దోస మటంచు నించుకయు దోయపక రాఫఘవు. డొంటిచనేల 

చవ. ,.,. బున బడు టంతె గాక యిది పోలు నె” చేకుజు నే కులాధమా!?? 

(గోపీ. అర. 766767.) 
అని యుబ్బావచపరువభావణంబుల మనస్సు నొప్పించెను, జిశేంద్రి యులలో 
న లగగణ్యుండుగా నెన్నందగినవాండు, వివేకి, సద్దుణాలయు(డు, సీతారాములను 
దలిదండ్రులతో సమానముగా జూచుకొనులత్షణుని నీమె యిట్టియవా చ్యపు 
మాట అెనవచ్చునా? లత్మణుని కెన్నండై న నిట్టిదో రాశయ ముండు నని లోకము 
నమ్మునా ? ఇట్లు సీత్ర ప్రీజనన్వభావ సులభ మియినతొందరపాటు, అప్ వేకము, 
అవిమృశ్య కారిత్వము గనుపజు చుట తనతొంటియాగ్యత కెంతో వై సాదృశ్యము 
నావాదించు నని పాఠకులకు దోంచక మానదు. ఈమె భ ర్రనువ్రతత్వము లోక 
మున కుదాహరణభూతము. సకల సుఖోచితురా లయి యెన్న6ండుం గష్ట్య మన్న 
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దొని నెజుంగక బయితరజనుల శీ కాక యంతరితమందు సంచరిం చెడు సూర్య 

చం,ద్రాది గ హములకుంగూడ నగోచరురా లయి యుండొడుసీత్ రాము డడవికిం 

బోవునపుడు తన్నుంగూడ వెంట దీసికొని వెళ్లనుని నిర్బంధించెను. వనవాసము 

బహు'శేశ.మని చెప్పి వలదని గాము డెన్నివిధముల బోధించినను వినక “నాకు, 
భ_ర్తకంయె నొండుదైవంబు లేదు. కావున నట్టిదై నస్వరూపుండ వయిననీచరణ 

కవుల శీవావిశేషంబున విగతకల్కప. నె యుభయటోకసుఖంబుల బడ సిద, నది 

యెట్లనిన దండ్రి చేత సలిలథా రాపూర్వుకంబుగా దత్త మైన యువతి యీలోకం 

బునం బతి వ్ర కాధక, ౦బునం బ్రైవ ర్రించెనేనియు నది  పరలోకంబునందును నతని కే 

పీ శావిణ్ యె యుండూ నని 'ప్రావ్హాణముఖనిర్లకం ై బై న వేదవాక్యంబువలన విన 
బడుచుండ క్రుతిస్య ఎకీన్య్ధాయంబులవలన మన కిరువురకు నిత్వ్టసంఒజంధంబు నెద్ధం 

బగుచుండ సదాచారసంపన్నను బతివ్రణేను స్వకీయ నై ననన్ను€ బురంబుననుండి 

వనంబునకు. దోడొ,_నిపోవుట కేల యనుమతింపవు?. సమానసుఖదుఃఖనగునన్ను 
నీతోడ వనంబునకు. దోడొ్క్క_నిపొమ్ము. దీని కొడంబడ వేని విపాగ్నిజలంబులవలనం 
'బ్రాణంబులవిడిచెద 'నని' నానావిధ న్యాయానుసరణంబుల గువాక స్టంబుల 6 గ్రూర్థించి 

యతనిచిత్తంబు ప్రసాదాయ_త్తంబు గాకున్నం గనుంగొనియ జ్రేవి పణ యాభిమూా 
నంబుల నీషతోో పదీ ప్పవశన యై వెండియు నిజవల్ల భున కిట్లనియ. 

“కిం త్యామన్యతే వై చేహాః వ పీతా మే మిథిలాధిపః 

ఇతి జాన న్పరాం ప్రీతిం గచ్చు రామ! మయా సహ.” (ఆయో. 30. 3-8.) 

చ, విను మిథిలాధినా ఘం డతివిక్రు, త్రక్తీ రి విదేహుం డైన 9 96 

క... జీవునికరణి నొసయం "సలంటెతివి పరులకుకా.” (గోపీ, అయా. 655-666 ) 

అనీ యిట్లు వృణయాలి శే రెకంబున ననేక కరినో కులం బలికి యట్ట కేలకు స్వ్వానుగము 

నంబునకు సజనాధు నొడంబతి చె, రాకుసులు వానునుంతునిలాంగూలా గమం 

దుంచినయగ్నిని నీత కీతో భావ హూనూమతః” అని సంకల్పించి తన పాతివ్రత్య 
మాహాత్మ్యము చే; జల్ల నగున ట్లూన నె. “దన్ఞో భవ దశానన!” యన్నచో రావ 
ణు డట్లు "కావలని నే కానీ, 

“శర స్తు సంకులాం కృత్వా లంకాం పరణలార్హ నః, 

మాం నయే ద్యది కాకుళ్ణే నన శ్తీస్య సదృళం భవేత్ .” 

అని తనభ ర్తకు రానణవధజనితయశస్సు రావలయు నని కోరినది గావున నట్లు 

చేయ లేదు. - మోందుమిక్కిలి 

“మాం బాస్మై ప్ర యతో భూత్వా నిర్యాతయితు మన్హ్లసి, 
© 

విదిత స్సహి ధర ర్జు శృరణాగత వత్సలః... 

"లేన మైతీ, భవతు తే యది జీవితు మిచ్చి, 93 

సంకోటము వలదు, ఆయన ఫర 'శసవిషయ న మయి యపరాధముం జేసిన 



al. వీ థిక, 

వాయకయిన శరణుచొచ్చనచోం దప్పక రశ్నీంచు” నని రానణునిక్ం బలువిధ ముల 

పీిశము బోధింహెను. నుహాప రాధి యు నధార్హు (డు నగు కాకాసురుం డీమొమూ ల 

ముగా రామునిచే రథ్సీంపంబడి యె. 

రాముడు. 

వ్రతండు రావాయణక్థధానాయకుండు. ఇతండు సమర్ధుఃడు, అతిశాంతుండు. 

తమి, సత్య సంధుండు కృత వేది. వృద్థోపనేవి. లోకమానున్టడు. భార్య కిట్టిభర్త ర్త 

తల్లి దండ్రుల కిట్టిపుత్తుండు, సోదరుల కిట్టిపోదరుండు, ప్రజల కిట్టిరాజు, వేవకుల కిట్టి 

శేవ్యుండు, యాచకుల కిట్టిదాత, ఆశ్రితుల కిట్టి ప్ర భువ, జగత్తులో మణి చేదు. 

ఈత. డక్కడ, అయోఛ్యానగరనానులచే సీతనిసణ మిట్లు వర్ణింపబడినది. 
“స హీ రూపోపపన్న శ్చ విర్యవా నననూయకః 

గుహ ర్విరురుచే రామో దీ చ్తునూ స్మూర్య ఇ వాంకుమాకొ.”’ (అయో. 1. కక) 

“ఆ, అతడు: వీర్యనంతు 6 డననూ యకుండు భూ, పోపపన్ను (జన స్వ నుర్వి ననూకు, 

““ఆరాముండు కిరఠణంబులచేక యు దీపుం డున యహాస్రాంపనినందంబున నభిరాముందయ్యొ 59. 

(గోపీ. అయో. 981.) 
“సాంత్య య న్సర్వభూతాని రామ శ్ఫున్దేన చేతసా, | 

ద్యా చ పరుకుకూషా ధ్రువా త్యేతాని రాను వేలి (అయో. 12, 28-30. ) 

“తే, రాఘవుడు శుద్ధబుద్ధిచేం బ్రాణికోటి, నెప్పుడు రంజిల్ల 6 జేయుచు నిష్టకారు లక 

“స, ఇవి మొదలగససకలగుణంబు లక్కు మారునందు సన్నివిష్టంబు లై యుండు.” 

(గోపీ. అయా, 296.298.) 

శు ప్రాతః కాలమందు రామునికి. బట్టము గళ్షైన నని నిశ్చయించి దశ 
రథు డానాటిరా త్రి సె కై కేయికడకుం బోయెను. మంథ రాదు ర్వాక్య ప ప చోదితురా 
లయి యామె పూర్వమందు దశరథుండు తనకు వాగ్గ త్రముచేసిన నరద్వయము 
నపు డాతనిస్కృృతిపథమునకు. దెచ్చి తనకువూరుండ స భరతుని బట్టముం గట్టవ 
లయు ననియు బదునాలుగేండ్లు రాముడు మునివృ శ్రి లతో నుండవలయు ననియు. 
నిర్బంధించి దశరథుని మనస్సును శోకసాగరవుందు ముంచెను. అపు డచటికి 
నుదుంక్రునిచేం దోడ్క్కొ. నిరాయబడీన రాము? డట్టిదీనస్థితిలో నున్న తండ్రిం జూచి 
యి'జేమాని యడీగను, వై శేయి తనయభి ప్రాయమును రామునికి దెలియ జేయగా 
రాముడు . 

+4 అ aa 

నియుజ్యమానో వి సృబ్ధః g నృకుర్యామెహీ సయమ్,'” 

“తండ్రి, పూజు్టండు, హితుండు, నటవె రాజు నగువీదశరభుం డాజ్ఞవించి 
నో? వీళ్ల వ మగువిషము నైన భతీంచెద న నగ్నిలో నుజికెద సము ద్రములోం 
జొచ్చిన. 'జటావల్కముల ధరించి రాజు నాజ్ఞ శిరసా వహించి యీమణంపయరణ్య . 

(అయో, 19. 2-5.) 
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మునకు జనియెద నాతండ్రికి బియ మైనసనిని చేనినిం జేయ నని పలికి మరల. 

శె శకేయి కిట్లనియె, 
ల 

య దక్ర్క భవతః కించి చృక్యం కర్తుం ప్రభుం మయా, 

వశే నత్స్య్యామి విజనే వర్షా ణీవా చతుర్దశ.) (అయో. 19. 2128.) 

నాప్రాణముల బరిత్యజించియెనను సానలన నైన న శ యమును సాతండ్రికిం 

జేయంగలన్లు తండ్రి చెప్పినట్లు చేయుటకంకు గొః ప్పపని స యేమున్నడి! అతండు 
పప్పకపోయినను 'సయాబ్ల వలన నైన నే నరణ్యమ.నకుం బోయి పదునాలుగేం 

డ్లుండువా(డ ననీ కై శేయితో దృఢముగా: బలికి యామెకు దశరథునికి. బ్రదత్నీణ 
మాచరించి యచ్చోటు విడిచి మాతృభవనమునకు వచ్చుచున్న యా రామునిముఖ 
మందు బేశము చె న్యముగాని వికారముగాని, కాంతిహీనత గాని, హార్ణాభా వము 

గాని కానరాలేదు. 

(న చాస్య మహతీం లశ్మీం రాజ్య నాశో౬పకర్ణ తి ల 4 

నాలక్షేయంత్ రామస్య కించి దొకార మాన నే.” (అయో. 20 322-36.) 

రామునిపట్టాభిపే.కమున కిట్లు విఘ్నము వాటిల్లినదని విని లత్ష్మణుండు 
మిక్కిలి కువితుండై . 

_ “మయా పార్శ్వే నధనుసా తవ గుప్తస్య రాఘన! ee ce 

ఆమి కేభూతో న్రిస్సంగం నధ్యతాం బధ్యశా మపి.’ (అయా. 21, 9-12 ) 

“ధనుష్పాణి నె నిన్ను గాపాడుచు నీ ప్రక్క నిలిచెద. నీపట్టాభి పే. కమున 

ఇెవ్టిండు విఘ్న నూచరించునో నేం జూచెద. మన కవ్వం డైన న ప్రియమాచరిం 

చినయశల ోవాడియగుభాణములచే నీయ యో ధ్యను మనుష్యళూన్యముగాం 

జేసాద, శె శేయివేం బ్రేరితుం జై నమనతండ్రి, నునకుశత్రుభూతుండు. దుష్ట్రు(డు, 

కావున నతండు వధింపబడవలయు' నని పలుకగా రాముండు. 

కన లక్ముణ! జానామి మయి స్నేహ మును _రమమ్ ౩06 లం 

ధర్మ మాత్ర, చయ మా శైక్ట్యుం మద్చుద్ధి రనుగమ్య తామ్.” (ఆయో, 22. 29. 80.) 

“మా చ లక్షం సంతాపం కార్డీ రమ్యా విపక్యయే, 

దైవాఖిపన్నా హీ హీ నద త్యనిన్రం' జానానీ దైనం చ తథా వ పృభానమ్ *” (అయా.21.39 ) 

“కయి లయ్మకా' నీపర్మాకృనుమును నీ తేజస్సును స్కు నాయం దుండునిరుప 

మాన మగుసే స్నవామును నే నెజుంగుదు. కాని తల్లికింగాని, తండ్రికింగాని, శ్రావ్లా 

ణునికింగాని చేసిన ప తిజ్జ ను ధర ము నవలంబించియుండం గోరు వండు వ్యర్థవుచ్చ 

గూడదు, కొవున డను తండ్రి౮ యాజ నుల్హంఘింప జాలను కాంబట్టి నీవు" మూత్ర, 

ధర్మము నవలంబించిన యీదుస్టబుద్దీని విడువుము. ధర్మ మౌార్లము నవలంబింవుము. 

బుద్ధిలో దీక్ష భావ ముంచుకొనవల దూ. నామతము ననుసరింపుము. రాజ్య నాశనము 

గలిగె నని చెంతింపకుము. నాకు రాజ్యమైన వనవాసమైన నొక్క_టియె. దానిలో 

వనవానమే మహోదయము. మస పినతల్లి య*కై_ శేయిమూలముగా నీకార్యము 
1వ 
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విఘ్నిత మయ్యె నని తలంపకుము, ఈమె దైవమే రితీ యయి యిట్లు పలికెను, 
దైవమున కున్న ప్రభావము నీ వెజుంగుదువు. ౫ అన న్లత్ష్మణుని నివారించి తండ్రిని 
సత్యసంధునిగాండేయం దలంచి నన వా సోన్తుఖు జె జై కౌసల్యకడకుంబోయి సర్టిప్ప 
త్రాంతం బంతయు నామెకు నెటీంగించి దుః ఖంచుచున్న యామెనుదొల్లి పిత్రాజ్ఞ చే 
నకార్ట్రంబుల సై నై న నాచదించినకొందలు చరిత్రంబుల జెప్పి యాదార్చి మట్టే 

లకు నిజవివాసనంబున కొడంబటి జ. ఆషో | యిట్లిమహాపురుముం “జెండ! నం 
గలడా ? చేతిలో. జిక్కి నసర్వసంపత్సమృద్ద మగు రాజ్యమును విడిచి యడపికిం 
బొమ్మని యొకయాండుడాని నిర్చంధముచేం దం డ్రి యాజ్ఞావింప “ోధన్యో సీియని. 
నిర్వ కౌరచిత్తుడై నవ్వు మొగముతో నడవికిం జనువా? జెనండు? ఇందువలన నీతనికిం 
దండ్రి యాజ్ఞ్సను మన్నించుటయం దుండెడునభిని వేశము, ధర ర్యబుద్ధి; భోగతృ మ్లా 
సరాస్సుఖక్వేము, రాజ్యనిస్సవాత, మహామనస్క_త్, విషయవె వెరాగము మొద. 
లగునాత్మ గుణములు వకౌాశీంపం జేయయిడినపి, 

చిశ్రకూటమందు నివసించియున్నరామునిం జూచుటకు. జతురంగసై నని 
ముతో భరతుడు వచ్చుచుండగా నంతరికముసై _ శెగసిన సేనాపరాగమును 
పీశీంచి “భరతుడు మనలం జంపుటకు యుద్ధసన్నాహముతో నిటకుం జనుబెంచు 
చున్నాడు. కావున ఏని నవశ్యము నే నిపుడు చంపెద. మనవునుభవించుచున్న 
కష్టము లన్నియు ఏనివలననే గలి గినవి. 

“భర్రతేస్య పదే దోషం నాహం పళ్య్యామి రాఘవ! 

పూర్వాపకారీ భరత _స్ట్య కృధర్శ శ్చ రాఘని! 
ఏళప్మి న్నివాలే కృత్ళా మనుకాధి వసుంధరాష్ ౫ (అయో. 96. 2426 ) 

భరతుని వధించినయెడల దోవమేమియు చేదు. ధర్మహీనుం డగువీండు 
మునకు బూ రాషపకారి. పడు నాచే జుంపంబడంగా నీభూరాజ్యము నంతయు నీ వే 
లుము”” అని లత్షణుం డమితకోప్త పముతో భరతునియందు చ్రోవాబుద్ది నూహిొంచి 
సంభ్రమము నొరదలా రాముండతనిని మంచిమాటలతో ననునయిలేది “లక్షణా! 
తండ్రి సత్యమును నిలువరించుటకుం బ్రతిజ్ఞం జేసి యిపు డిచటికి వచ్చినభరతేనిం 
జంపుట చే నపవా దముతిో లఆూడినరాజ్యుము నాకేల? బంధునాశము. మిత్ర నాశము 
వలన లభించు ద్ర దృవ్భమును విషమి శ శ్రుభయ్యమునువల నేనాల్ల 

ఉదర నరం చ కామం -చ పృథివీం జాకి లక్షణ! 

త్వాం మన్యే దృష్టు మాయాతేః పితా దశకభ ధస్ప్వయక్, 33 

ఆమ్ల ధర మర్థంబు కామంబు ధరణి సితియు 

ఠః 

(అయో. 97-5-20. ) 

nw శక 

“౪ .కుజ్జనకుం డైనదశరథుండును జను దెంచుచాన్న వా జని తోచుచున్నది, 

(గోపీ. ఆయో, 1842.1858.) 
ఇందువలన దూరదృష్టి, శాంతచి_త్రతము, ఛ్రాతృవాళ్సల్యము, నిహ్పకుపాతము, 
సహిన్ముత, మొదలగుసద్ద్గుణములు రామునిచే లోకమునకు జూ పంబడినవి, 



liv కీ రికో 

సక్వ నియంత యగునీశ్యరుండు లక్షీ, వేదములు, దొనము, తపస్సు యాగము, హోమము మొద. 

లగునవి సత్యము న్నాళ్కయించియుండును. ఇదిగాకయొకండు లోకమును బాలించును. మజణియొక 

డు కులము నేలును. ఒకడు న్వర్హము నొందును. మటియొక(శు నరకములో గూలును. అందటు 

నొక్క_రీతిగా నుందునా ? మునీంద్రా నన్ను మాతం డి, వనంబునకుం బొమ్మని యాజ్ఞపిం చె. నేనును 

సభలో నాతీనియాజ్ఞ మన్నించుటకు6 బ్రతిజ్ఞ నేసీతి. నాతీనియాజ్ఞ చెప్పునం 'బదునాలుగేండ్లు 

వనవాసంబు జరుపువా(డ. అసత్య సంభు( డగువానిం జూచి పితరులు 'దేపతీలు నేవిగింతురు. భఐ 

దు క్త ధర ంబు తుద దన న్ఫశం సలుబ్ధపాపక ర్వు రులచేత సేవించంబడందగినది కాని యస్మ చాదుల కంగీ 

కార్యంబు కాదు. వన గురుసన్నిధియందు6 బదునాలుగువత్సరంబులు .ననవాసంబు సలిపెద నని 

వతిజ్ఞ సేన్సి వచ్చినపుడు మచ్వాక్యంబులు | విని కై కేయి సంప శృహృష్టుచి త్త య యొ. ఇపుడు 

గురునచనోల ల్లు ంఘనంబు 6 చేసీ భరతునివచనం బెట్టు గావించెద గ్ గురువాక్య పృకారంబున సనవా 

సంబు చేయుచు నియతీన న్యాహారుండ నః శుచి నై ఫుణ్యయిలైన ఫలమూలంబుల చేత చేవకల 6 

విత్స దేవతల దృ ప్పనొందెంచుచు సంతు స్టైం ది యవద్దుండ నై శ్రద్ధ ధానుండ చె కార్యా కార్య విచక్న 

ణుండ నై పీత్ళేనచన పరిపొలనరూపం బైనలోకన రనంబు ననుసరించి పృవ ర్తించెదను. మటీయు( 

బరోక్షుధర ౦బు మిథ్య యని పరిహరించి ప వ్రుత్యిమేధర్మ ౦ బంగీకరించినళా స్త్రంబు లప్రమాణంబు లగు. 

ప్రత్యకధర ౦ బెల్ల వారికిం చెల్లం బె యుండుల౮గావున నదియె పరమార్థం బయ్యె “శని సర్వజనంబు 

లకు సామాన్యంబు ? గలుగు. దానంచేసి క్షా నాజ్ఞూనంబులు లేక వర్షా త్ర హీచారంబులు విడిచి జనంబు 

లొచ్బా ప్ర కాఠంబున నర్తింతు రక్కారణంబున లోకంబంతయు నం బె చెడు. వై దికమార్షని స్టా 

రతుండవు చార్వాక మతాను సారిబుద్ధి శన ర్త రకుండచవు, వీఠధర్య మారుండవు, నా స్రీ స్పికండవై న సీపాక్యం 

బంగీకరించి జనకునివాక్యం బెత్తెజంగున నతి కృమింతు ః 2 చోరుం 'డెట్లు నిరాకరణీయుం డగు నట్లు 

వేద బొహ్యాత్వంబున నప పు సిద్దుం ై నబుస్ధుండును నిరాకరఠణీ యుం డై యుండు. ఈలోకంబునం 

_ జూర్వ్యాకుని సుతతుల్యుసల. సెటుంగరీదగు కావున నతండు బహీమ్మరించుటకు యోగ్యుండు. 

బుధుండగు వాడు నా సికవాదశీలున కాభి ముఖ్యం బొసంగం దగదు. నీకంయకెల బురాతను లగునట్టి 

జ్ఞా నాధికు అయిన జనంబులు శుభకర్మ ౦బు లాచరీంచి యిహసరలళోకంబులు జయించి సంతతంబును 

గుహానకు త్రాదిలూపంబులం బరిద్భళ్యమాను లై వ ర్హింపుచున్న వారు గావున నది పృమాణంబు గాల 

గొని విప్రులు లం మంగళాతీ కం బైన కర్త ంబును యజ్ఞ దానాదిక ంబునుం 'గావించుచున్నవారు, దాన 

గుణ్యప్రధాను లయినవారున్ను,. ఛర్మ కతు లైనవారును, నహింసకు లై నవారును వీఠపాపు లె వేవ్లో 

మయు లై లోేకవూజ్యు లై పృకాశించుచున్న వారు,” 

" ఇట్లు జాబాలి ప్రతిపాదించిననా స్తికమతమును ఖండించి రాముండు స్వకీయ. 
మగువై దికేనుతేమును ఏ స్థ్టావించెను. వందువలన నీతనికిం గలకాస్త శ్రుప్రైమాణ్య బుద్ధి 
యు, . బళ్ళ వాక్యపరిపాలనమందు-వై దికధథర్హాచరణమందు నుండెడు శ, శృద్దయు నాస్తి 

కమతమందలిహే హియబుద్ధియు చెల్లడిచేయణడుచున్నవి. ఆహా! శాన నర్చినప్ర పతి 
జ్ఞను బూర్జముగా నెజ వేర్చుట శెట్టిపట్టుదల గలదో చూడు(డు, చదువరులాళా ! 

సమహానుఖావునిగుణములు లోకమున కుడావారణభూతములు గానా? 

దండకారణ్యవాసు లగుబుషులకు రాతునులవలనిభయము నివారించెద నని 
రాముడు చ్రకిజ్ఞ చేయంగా నది వ్ తెలిసికాని. క్రారకర్లు లగురాశ్షసులతో 
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నషా ట్రా రణవై రము మన "శ్రీల యని రామునితో వీన్నవింప నాత డామెనూటను 

లకత్షస్టము చేయక సీతతో నిట్లనియె. 

“దండకారణ్య వాసు లగుబుషు లందు గుంపు గూడి నాయొద్దకు నచ్చి తమకు రాక్షసుల 

నలన: గలుగు బాధలను దొల౯గించు మని నమ్న వే(డుకొనిరి. చేను వారి కభయ మొసంగితి. నాపా, 

ణముల వైనం గోలుపోయెద. నాపాంణములకం క నెక్కు_నయైన ని నైన లక్షణునైనవిడునింనగలను 

గాని యొకరికి. జేసిన ప్రతిజ్ఞను విశేషించి బెౌహ్యణవిషయమయి చేసిన, ప తజ ను విడునంజాలను 

నాయందు నీ కుండెడు స్నేహముచే నిట్టు పలికితివి. మిక్కిలి సంతేసి నల్లి తిన. | 

ఇందువలన నీతని కా_ర్రరతణమం దున్నపరాకావ్యయు స్వస్రాణన్యయము 

నై నసరకుగొనక తాం జేసిన ప్ర తీజ్ఞ ను నిరగ్గహించుటయిం దొందు స్థైర్య ము దెలియం 

'జేయంబడుచున్నవి. రస్ కాలమందు వీ శారా మలక్షుణులు పర్ణ శాల నొకదానిని 

నిర్మించుకొని పంచవటియం దుండంగా షవుంతబుకువు వచ్చాను. అపుడు భరచతు 

నుబేశించి. లక్ష్మణుడు రామునితో నిట్లనియె. 

“అసి ం స్తు పురుషవ్యా ఘః కాలే దుఃఖసమన్వితేః . 4 

తామే వేమ్యాకు నాథస్య భరత స్య కథాం కురు.” (ఆం. 16-27_37.) 

“ఊఉ. మానము రాజ్యభోగ ములు మాని మహాతుండు కై పటి 
చ రా ర 

శా, 4 శారామామణి దాహ మెన్స దగదో యబ్లాపనంశో తీమా 1 
వలీ ల: శై ఎని అని 

(గోపీ. ఆర, 259-260.) 

ఇందువలన దనవిషయమయి మహోపకారము. చేసినవారి దుర్లుణముల 

నైన నెన్నుట కీమహోపురువుని కిష్టము లేదని మన మెటుంగవలయు. మహోపరాధి 
యగుకాకాసురునివంటివాండు మూండు లోకములు దిరిగి యెచ్చటను నెవరివల 

నను రతణము గానక తండ్రి చే బరిత్వ్య కు కు డై తిరుగవచ్చి నన్ను రవ్నీంపు మని 

పాదముల పై బడంగా “వధ ర, ర వావ్ కాకుగ్ణ ః క కృపయా పర్య పొలయత్ ” అన్నట్లు 

వథార్హ్యుం జ నను రఘురాముండు. కృపతో హేనిని రశ్నీంచెను, కత్రువునియందై నను 
గుణ "మున్నచోం జూచి సంతోవిచువా. డితండే. మొట్ట మొదట యుదరంగ 

మునకు వచ్చిన యపూర్వదర్శనుం. డగురావణుని తేజస్సు నాకారమును జూోది-- 

అసో! దీపో మహాతేజా రానణో రాక్ష నేళ్వరః . “re 
ఏ జాలి పట న కార జ వామ . ణి 9 

చేవదాననవీరాణాం వపు చ సునంవిధం భవేత్. (యుద్ద, 59.) 

“చ, కరములచే .దురీతుంశగు ... కోపమును జేయుచు నున్నది వీనిజూచీనకాం 

(గోపీ, యు. 1075.) 

హనుమంతు( డు సుందరకారడములో రానుమూూ _రియాత్ర గుణసంపదను 

వీత్ర కటు వర్షించి చెప్పెను. 
ణయ గా 

“రాను కమలపత్రా క్ష స్సర్వ సత్వమనోహర౦£ “99 484 . 

ధనుర్వేదే చ వేదేషు వేదాంగేషు చ నిస్ట్రితః ౫ . (సుంద. కిర్, 8.14.) 

కనా తల్లీ! రాము (డు భూపనంకతు డు ౪8 929 (గోపీ. సుం, 726.) 



డ్. 0 వీరుడు సాధుజనోపకారియుకా (గోపీ, సుందర, 762-766.) 

“దద్యా న్న సృతిగ్భ హ్లీయా నృ బ్రూయా తి_ంచి ద ప్రియమ్, 

అపి జీవిత హేతో రా రామ సృల్యే పదా క్ర కమం” 

“సత్య పరాక్రి ము6 దగరాము(6డుపా కకాత్య్యయను సంభవించినను బరుల కిచ్చును గానిపరుల 

పలన నెద్దియు స్వీకరింపండు. బరులవీపషప యము లో నప యము( బలుక (డు. 

అతనికి శత్రువులు లేరు, ఆశ్ర తశ త్రువు ల యితేనకి శత్రువుల 

“కరో రామా మహాతేజా రావణేన కృత నృణకొ, 

దృ ష్టై స్లవనగశార్టూలం కోపస్య నళ మేయివాకా.”” 

రానణు(డు వానుమంతునిం గొట్టంగాం జూచి రామునికి గోపము వచ్చెను. 
రాముండు మొదటిమాజు యుద్ధమునకు వచ్చినరావణునితోం గొంతవడీ యుద్దము 
చేసీ, సారధిని, గుణ్జములను, రథమును గొట్టివేసి వానిచేతిలోని ధనుస్సును 

ఖండించి కీరీటమును "నేల గూల నేసి య'నేకవిధములం జీ కాకునొందింపంగా 

(“యా వజ రా పాతాళనిసన్ని పాతౌన్స చుక్షుఖే నాపీ చ చాల రాజూ, 

స రామకాణాభివాతో భృళా ర్త శృచాల చాపం చ ముమోచవీరఃఎి(యు. 111-111 ) 

“పిడుగుబకు వ్యజ్యాయుధ్య ప్ర, హారములకు ౧జలింపనిరానణు6డురామబాణాఖిహకు 6 డై యా ర్తి రి 

నొంది పడయచు. జేతిలో నిధనుస్సును జాూరవిడిచెను. 03 

ప్త ట నేకవిధముల. బరాజయము నొంది కాంతిహీనుం డె జై నసూర్యునివలె 

నున్న యారావణునిం జూచి రాముడు దయార్ష (హృ దయుం దై 

“కృతం త్వయా కర మవా త్ఫుఫీమం హత పృవీరశ్చ కృత సయాహామ్, 

ఆశ్వాస్య నిర్యాహి రే చ ధన్వీ తిథా బలం దృత్యుసి మే రథ్గస్థః 

(యుద్ధ. 59. 140-1483.) 
“ఓయి రౌవణు.డా ! నా సెనికులలోం బెక్కు_ముందిని బరిమార్చి ఘోరము గా6 బోరితివి, 

అందువలన గొంచె మలసీనవానిసలె6 గానఐచ్చుచున్నావు. ఇంక నిన్ను౯ గొట్టరాదు, నీకు సెలవి 

చ్చితి. ఇంక నీలంకకు6 బోయి సేద చేరి కొ, క్రేరథ మెక్కి [కొ క్రేధనస్సును బట్టుకొని మరల 

యుద్ద మునకు రమ: అప్పుడు నాబలము( జూ తువు గాని” 

అనిపలికెను. లోకములో నవ్వని శత్రువు చేతిలో. జిక్కె నేని వధింపం 
జూతురు 'గాని యిట్లు రామునివలె శ త్రువుయొక్క పరాకృమమునకు మెచ్చి 
వానికిం గలిగిన డై న్యమునకుం గనికరించి *నీయింటికి. బొమ్మ, వాలయలసీతివిం 

"రేపు మరల యుద్దముసేయవచ్చు”నని యెవరు సెల విచ్చి ప పంపుదురు? ఈగుణము 

నొకభ క్రుం జీట్లు వర్ణించి యున్నాడు. 

“కడ. యం గుణః కతేరకోటిగతః కియా నె 

కస్య స్తు సుతే పద మహో! నద కస స్య భూమిః, 

య తైదృశాగన మరిం రఘువీర! విక్ష్యు 

విళృమ్యతా మితి ముమోచిథ ముగ మాజా,” 



వీఠ క. : xlvii 

“సామి యుద్ధ మందు మూర్సితు€ డై డై నయట్టిశ త్రువును వి కృ్ళమింపు మని సెలవిచ్చి విడ 

చితివి. అహో | యీోవీగుణ మెట్రిది? దీని చెస్పరు సుతింసలలకు? 00 

ఈ మహాపురువుని దుహోచారత, ఆ క్రి తవాత్సబ్యము, విమృశ్య శారిత్వము 
సకల శాస్తు,నై నై చతణ్యము, సనాతనధశ్తానున్న త్రి త్రీ సర్వభూతానుకంప మొదలగు 

సద్దుణము బన్ని యు విభీషణశరణా గతియందు. గన్పట్టుచున్నవి. రావణవభానంత 

రము విభీషణుని చేం దనయొద్ద కు దీసికొని రాయబడినసీతను జూచి 

“ప్రా ప్రచార్మి త్తే సంచేహా మమ చుతిము ఖే స్థితా, 

ద్రిపో = సత్ర స్వేన ప్రతికూలానీ మేదృథఢమ్.”” (యు. 18. 17-16) 

పరగ్భవా వాసముచే జనించినచారి తే త సంళయముగలనీవు నే, త్ర రోగికి దీపమునలె నాకుం 

బ్రైతికూలరాల సగుచున్నావు.” 

అని రాముండు కోపముతోం బలికెను. ఏలయన: రావణభవనమం దున్న 
పదిమాసములు సంస్కా_రహీనురా లయియుండుటచే “మలపంకధథరాం దీనామ్” 

అన్నట్లు సీత మలినవ్యస్త్రముతోను మలినశరీరముతో నుండెను. అట్టి య వస్థలో 
నున్నసీతను జూచుటకు శాముండు గోలెను గాని పెకి నలుగురు వినునట్లు 

“దివ్యాంగరాగాం వై వె దేహీం దివ్యాభరణభూషి తామ్, 

ఇహ నీతొం శిరస్స్యాతా ముపస్థాసయ మాచిరమ్.” (యు. 117.7.) 
“శికస్సాషానము చేయించి నగలతో నలంకరించి సీతే నిటకు క్థ్రుము గా. దోడొ్క్క నిరమ్మి” 

అనీ విభీషణుని కాజ్ఞాపీం చెను, విభీషణుడు నీతతో భ్ _రభిప్రాయమును 

'దెలుపంగా నామె రామునిమునసును బాగుగ నతింగినదిగావున “అస్నాతా ద్ర దృష్టు 
మిచ్చామి భర్తారం రాతుసాధిప! ” “ఓయి విభఖీషణా! నీవు స్వామి యభి ప్రాయ 
మెటుంగన్రు నీతో నాఠండు నన్ను స్నానముచేయించి యలంకరించి తీసకొని 
రమ్మని చప్పినమాట సమనస్క ముగా జెప్చినది కాదు కావున నీమలినావస్థతోో చే 
భ ర్రనన్నిధికి వచ్చెవను తిసికొని వెళ్ళ” మని చెప్పినను విభీషణుడు స్వామి 
యాజ్ఞయిచ్చి రని నిర్బంధించి యామె కభ్యంగస్నానము వేయించి తీసికొని 
వెళ్లెను. కాని మలినానస్థలో నున్న సీతను జూచుట కవేవ్నీంచినరాముని కది 
కోపకారణ మయ్యెను. రాముండు సీతయొక్క పారిశుద్ధ నము నెటీంగినవాండై నను 
పరగృహామందు( గొంత కాల ముండుటచే నామెచారిత్రమునుగుజించి లోకులకుం 
గలుగుసంశయమును దీర్చుటకై యామె యగ్నిప్ర మోణముం 'జేయునట్లు కొన్ని 

_ పరుపోక్తులను బలికెను, అందువె నామె యగ్నిలోం బడి--- 

“కర్త కాకా మనసా వావా యథా నాతిచరా మ్యహామ్, 

రాధువం సర్వధర్శజ్ఞ జ౦ తథా మాం పాతు పావకః. 

. యథా మే హృదయం నిత్యం నాపసక్సతి రాభవాత్, 

తథా లోకస్య సాత్నీ మాం సర్వతః పాతు పావకః.” (యు. 120. 24-26 ) 
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అని ప్రమాణము జేయంగా “విళుద్దభావాం నిప్పాపాం ప్రతిగృష్షీవ్య 
రాఘవ ![” త్స లోకులందటు పహార్షించి చెప్పిరి, అపుడు రాముండు 

_ “అవశ్యం త్రిషు లోకేషు న ప్రై పాప మర్హతి, 

దీర ర్స కాలోషితా హియం రాపణాంత౩పుశే శుభా. 

చోలిళః ఖలు కామాతా రామో దళరథాత్మ జః, 

ఇతి పమ్యంతి మాం సంతో జానకీ మవివోధ్య హీ (యు: 121. 28-140) 

“పీశ్రపాపరహీతురా లని జే ఇలుంగుదు. చిరకాలము రావణునియింటనున్న 

యోమెను నేను బరీశీంపక సీ్టీకరించితి చేని లోకులు నన్ను నిందింతురు. అందు 

వలన నీమెచే నిట్లు ప్రమాణముంజేయించితి”నని చెప్పి యామెనుబరి గ్రహించెను. 
తా నెంతపరిళుద్దు 'డయ్యును తనపరిళుద్ధివిమయ మై శంకించుటకు లోకుల కవకా 
ఛము గలుగంజేయకుండ సత్పురుషుండు ప్ర వ_ర్జింపవలయు ననునీతిని రాము డిందు 

_ వలన లోకమునకు గటిపెను. ఇట్లు రామునినడ్ష శ్ర త్రము నామాలా గ ముగా 
_విమర్శించినవోం విశళృమాతృభ క్రి సౌభ్రాతృము, ఏకపత్నీ వ్రతము, సత్యము, ప్ర 
జ్జ స్థర్యము, స్థానట్రైాధత్వము, సర్వభూతవయ, సర్వభూతనమత్వము, వ్రీ యవాది 

కము యాంతి, స్వార్గవరి తా గపూ ర్వక పరో పకృతి మొదలగున సంఖ్యాకములగు 

సద్దుణములు గానవచ్చుచున్నవి, వీని నన్నిటి నామహాపుకుషుండు లోకమున కుదా 
వొరణముగాం జూ పెను. 

ఆభతు ల య్య ణుం దుం పథం 

ఇతందు సుమితా త్రాపుశ్చుండుు సపత్నిసోదరు. డైనను ఇ చాల్యమునుండి యు 
రామునియందు నిరాషాద మగుభ_క్తి యనురాగము, 1 చప్రేమయు గలవాండు. 

6 చాల్య్యా త్చంఛృతి సుస్నిర్జో లక్ష్మణో లత్మేవర్ధనః; . ee es 

5 లత్మణో లజ్మీస ంపన్నో, బహికిస్రాణ ఇవాపర్ః, స (బాల. 18. 27_28,) 

“ము, భఘనుయడుకొ స్పిగ్గుండు oe 43 

an 2 ఇ రషాం దగి బహిః ప్రాణంబు చందంబునక, 5? (గోపీ. బాల, 4833.) 

అటే రాము:డును బిన్ననాంటనుండియు లత్ష్మణునియం దత్యంత వాత్సల్యము సోదర 
వ్రీ 'చీయుం గలనా డై విస్తోరళ య్య ననభో బనాదులయం దొకత్రుటికాల మయిన 

నతని వీరవాము సహింపలేనివాం డయియుండెను.. 

శన చ తేన వినా నిద్రాం లభతే ఫురువో కెమః, 

తే చైనం పృష్టతో౭. న్వేతి స ధనుః పరిపాలయన్.” (బొల. 18. 29.80.) 
“కం సొంపాఠ రామభద్రుడు : 

శ హైజళ్లి 

కం. ౨.౨. వీరుండు లత్మణుండు పోవు వెనుకొని ప్రీతికా.”” (గోపీ. బాల. 488-431.) 

ఇట్లు చాల్యమునుండియు రామలత్షైణు. లికువురు నన్యోన్యానుర కు కై 
యుండిరి. రామునిపట్టాభిే పుకము విఘ్నమయినపు డీలత్షణు + డత్యంతకోవోద్దీవళ 



వీ కక, ali 

మానసు౭డై డై శార్యవిన్నుకపు లగుక్టై శేయోదశోరథ ప్ర భృతులను జంప నుద్యూ క్షం 
డె యుండ వ సాము డాతనిసంరంభమును మంచిమాటలతో శమింపం జేసి యార్య 
సన్తుత మగ్గుధర్తమార్లము ననలబించు మని బోధిం-ను, ఇతండు రామునియందు( 

బరమభ క్ర క్రి ౫లవాం డై నను, శీ ప్రకారిక్వేము, నులభకోధము, తొందరపాటును 
౫లవా(౧డు., తక్కినవిషయములో రామసదృళుందే యనవచ్చును. రాముని జతి 
మాలి తిరుగ నయోధ్యకుం గొనిపోవుటకు భరతుండు చిత్ర కూటకుం దున్న రాము 

నొద్దకు సె సె న్యసమేతు. డై డై నచ్చుచుండ లక్ష్ ణుండు దూరమునుండి వొడవై న 

చెప్టిక్కి మాచి భరతుడు మనమిండికి వండ లివచ్చుచున్నా. డని భ్ మంజెంది 

రామునితో ( చెప్పీ యాతనివధించుటకు సన్నద్ధు డాయెను అంత గావుండు లత 

ణుని తొందరపాటు. - జూచి “భరతుడు నునరీను దిరుగ న న యోధ్యకు. దీసికాన ' 

పోవుటకు వచ్చుచున్నాడు అతీనిసై నాయుధ మె త్తందలంచితినా? తం డ్రిమాటం 
జెల్లించెదనని ప్రటినవట్టి యిపుడు 'మనయొచ్లకు నచ్చినభరతుని జంవి నన్నా రాజ్య 

మేలు మని చెసె ప్పుదవో? నేను సంపాదించు ధర్మార్ధ కామములు రాజ్యము సోదరు 
లయినమోాకొటకుంగాని నామేలుకొజుకు. గాదని నమ్మము. భరతుండు నా కెన్నం 
శహీత మాచరించువా(డు కాండు. నునలం జూచుట “కిచ్చటికి వచ్చుచున్నాండు. 
నీకు టు లం గోరికయున్న దని భరతునితో జెప్పి నీకు రాజ్య వి మిప్పీంచెద, 

కత-డు మాజాడడు.” అని పలికి రాముడు బయ ణుని వారించెను, అరణ్య 

మునకు. బోవ్చునపుడు లత్ముణుండు తానుగూడ వనుక వచ్చుట కనువుతించుమని 
సలువిధముల వేండుకొ నెను. 

“కురుష్వ మా మనుచఠం వై ఛర్య్యం "నేహ విద్య తే 

అహం సక్వం కరిష్యామి జాగృత సృషపక కృ శే,”' (అయో, ౩), 24-27. ) 

“వ దేవా! న న్ననుచరుని( ౫*6 బర్మిగ్మహీంపు 

వ. 46 0 విహార మొనర్చు బొప్పడే? (గోపీ, అయో 715-767.) 

పంచవటిలో నొకమంచిస్థలము నెంచి చూచి యచట నొకపర్ల కాలం గట్టు 
నుని రాముండు లక్ష్మణుని శాజ్డుపించెను. లవ్మణుం శామాట విని రాముడు తేన 
యందుంచిన స్వాతం త్ర్యమునకు భీతి నొంది 

“పరవా నన్మీ కాతుత్థ్స! త్వయి వర్ష శతం స్థితే, 
స్వయం తు  బచిశే చేశే కీయతా మితి మాం వద,” (అక, 15. 7.) 

“నవ, అన విని లత్మణుండు నెఠయంబున జ 

. 0 . 02 మటంచు పచింపు6 డంకయుకా.” (గోపీ. ద, పశ, .) 

అని లత్మణు( శన్నతో విన్న వింప పంగా రాముడు తావే స్వయముగా. నన్ని 
యిమ్ములు గల ప్ర దేశ మొకదాని ని శేశించి “యచట బర్హ శాలను నీది ఇంపు, వుని 

చెప్పెను. అపుడు సౌమిత్రి కీమముగా నడవినుండి దాళువులు దెచ్చి “చక్కనిపర్ల 

కుటీర మొకటి నిక్ష్మించి యన్నకుం జూసెను. అంతే దనమన స్సులో నున్నయభిప్రా 
G 



1 వీథి క 

యము నూహించి బాగుగ బర శవాలను రచించిన లత్ష్యణుని6 జూచీ రాముడు 

మికి_లి సంతోషించి కాంలించువాని యిట్లనియె. “లక్ష్మణా! చేను సీతతోంగూడీ 

రహన్య మందు వర్సించుట కివ్ఫైన స్థల మొకటి నిర్షై ంచీమని చెప్పుటకు లజ్ఞంచి 

యూూరకున్నను నాయభిప్రాయమునుగని= పెట్టి యట్టియి నైన సలమునేర్పటి చినాయవు. 

అందుచే భావజ్ఞ్వండ డవ్రు సోయం దుంజెడున త్యాదరము శే మనతండ్రి యగుదళర 

థుండు నాచంద్రతారాబబలముఐ నరసి యెట్లు నాకొకగ్ళవాముగట్టిం చెనో యాప్ర 

కారమేనీవ్ర నిఫుడొనర్చిలివి, కావున మనతం శ్రి పనులు చేయించురితిని కాడ ప 

జింగినవా(డవు నీవును రాజపుత్తుడ వయియున్నను నీవుండుటకుచిత మైనస్థ లము 
జేర్పజిచికొనక రామునియిష్టముపచ్చినటుల చేనుండవలయునని ెలిసికాన్న వా? 

డను గావున ధర్శజ్ఞుడంవు. ఎల్లపుడు మదిస్టసంపాదనమే తననునరకమునుండి చా( 
టించొనని తలంచ చుచుండుమనతం డి తనకు న కియున్న ంతవజకు నాయిష్టమును చేసీ 
తుదకు. దనచరమదశయందుం బొనీయశాలా ప ప్రవ ్ రకునివలె నిన్నేర్పజచి యుంచి 
"తాం జనియె, 'కావ్రనమాతండ్రి, మృతినొంద లేదు. నీవే మాశండ్రి వి. మాతండి 

నీడాషరా నాసర్వాభిలషితములను సంపాదించుచున్నా. డని శ్ఞాఘింెను, సీ 
కరాడ హానునుంతునితో మాట్లాడిన పుడు లత్ష్మణు నిట్లని సుతించేను. 

“నియుక్రోే ధరి యస్యాం కు తా ముద్వహతి వీర్య వాన్ 
యం దృహ్వా రాఘవో నెవవృ త్తే మార్య మను స్మ శేత్ ౨? (సుందర. కికె.) 

(జే గ్గ, రాము డెవ్యానిం గార్య ఫభారంబునందు6 . 

దగ నియోాగించినను దానె చానిం6 దాల్చు 

గరిమ నెవ్వానిం గాంచి రాఘువు6 డకీతు. 
డైనతం డ్రి ని దలపోయ? డనుదినంబు ” 

రావణుండు $ నానిపోవుచుండంగా సీతతననగలను మూటకట్టి వానువుత్సు గీ 
వాదులున్నబుశ్యమూకము మై పె బడ వై చెను. తరువాత రామునిసో సఖ్య మొన 

ర్పినసుగ్బి గ్నీవుం డాయాభరణములను మునికి? పంగా రాముడు లత్ముణునిం 

శులిచి మోవదినె ధరించునీనగల నానవాలు పట్టంగలవా యని యడిగినపుడో 

“నాహం జానామి కేయూక చాహం జావామి కుంసతే 

నూప్రుశే త్వభిజానామి నిత్యం పాదాభివందనాత్ . ఏ 

వ. అధిప! యీకమనీయ 

. 9 . 0 లెరుంగుదు ఇషోత్ర్త!?? (గోపీ, కిష్కి . 2090 
అని ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను. ఆహా! లత్ష్మణుం డెట్టిజి తేంద్రియుండు. వందు. 

వలన లమ్మణు? డెన్నండును గన్న త్తి సీతమొగము నె నం జూచి యెటుంగం డని 
స్పష్ట మగుచున్నది. ఈలతు మృణునియందుం బు త్రభావము గలసీతేగూడ నీతని నిట్లు 
శ్రా ఘించెను. 

న ప్ర జ్చ సర్వరత్నాని ర్రీయాయా శృ నరాంగనాః . “0 . 
మృదు ర్నిత్యం శుచి ర్భకుః ప్రియో ధామస్యలత్రణః, 3 (సుంద, 34. 57-64.) 



వీధిక, li 

దీ నను( దల్లి నట్లు రాముని: దండ్రినట్లు సం 

భావించి యెవ్వా౭డు భి కృసలుపు 

68 9 000 దండితా రాతిధీకుండు పండితుడు.” (గోపీ, సుంద,924-9-6) 

“దేశే దేశే కళత్రాణి దేశే దేశే చ బాంధవాః 

తంతు చేళం న పశ్యామి య తీ క భ్రాతా సహోదరి (యుద్ధ. ] ౧9.189) 

“పతి చేశనుందును భార్యలను బంధువులను సంపాదింపవచ్చును గానియెచ్చ 
| సహోదరుని సంపాదింపసంజాలము.” అని లతణమూర్భలో రాముడు చెప్పీ 

నమాటనుబట్టి విచారింపంగా రామునికి సీతేకంకు లతుణు(డు వ్రీయతరుం డని 

తేలుచున్నది. రామునితో నరణ్యమం దున్న పదునాలుోండ్లు లత్షణుం జాహాోరనీ 

దృలవర్ణించె నని లోకపువాద మొకటి గలదు. గానీ శ్రి రామాయణమం దట్లు 

గేనరోదు సశరేకజా మూందు మిక్కి వి లత్ముణుండు నొట్టి తెచ్చిన మృగములు 

మూంసములను సీత రామునితో లత్షణునికీ వడి డ్రంపంగా భజం చినట్లు పసృమాణము 

గానవచ్చుచున్నది. 

. స్క ప్ర దాయ. భూ తేభ్య న్పీతాజథ సరసర్డినీ 

తయో = బీవైదచే శాత క ర ధుమాంసంచ తద్భ కన్. 

తయో స్తుష్టి మ పోత్పొడ్య వీరయోః కృతశౌ-చయోః 
విధివ జ్ఞానకీ పళ్చా చ్చ క్కే తత్చాాణధారణమ్.” 

“తత స్తే సుఖాసీనొ నాతిదూశే నిరీక్యతామ్ 

న్య గ్రోభే సుకృతాం శయ్యాం లఖేతే ఫర్మ్యనత్సలె ” (అయో, ర్తిల) 

దురు భరతుడు, శూహ- 

ఇతడు రానుభ క్తా గ్ గ్రుగణ్యుండుం ష్ కై కేయీపున్తుండు.. వాంతి చాంతి, 

తితీక్ష, భూతమై తి ), విమయవై రాగ్యము మొవలగున నే రాత్ర, గసణములుగలవాండు, 

రశామాయణక్ భవపురుములలో రామునితరువాత యోగ్యుయగా నెన్నందగిన వాం 

డితందే. రాముండు వనవాసమునకుం బోయినపు డిత. డయోధ్యలో చేయడు. శత్రు 

ఘ్ను నితో? గలసి మూతామహూుం డగు శేకయ గాజు గృవామునకు. బోయియుం 

డెను, కై శేయిదురాలోచనచే రామునిపట్టాభి పేక మాంగిపోవుట, రాము డడవి 

శేంగుట, పుత్తవియోగదు8ఖముచే వధం ళ్లు స్వర్షగతు. కొట భరతుం జోజు. 

గండు, దశరథమరణానంత రము వసిష్టు నియాజ్ఞ చే దూత లశ్వపతియొద్దకుం బోయి 

భరతుని. దోడి తెచ్చిరి. మార్లనుం దనేకావశకునముల. జూచి స్వజన వే మళంకా 

_ పర్యాకులు.డై నిరానంద మై 'యున్నయయోధ్యను బ్ర బ, వేశించి తొలిని బితృదర్శ 

నోత్క_ంఠచేం బిశృభవనమునకుం జని వితృకాన నతులస్ట మగున చ్చాటం దండ్రిని 

గానక తల్లి యొద్దకు. బోయెను. వికృమరణము, రానువివాసనము మొడ లగు 

వృత్రాంతమునంతయుం గై గై కవలనం డెలిసికొని శోకసాగరనిముగ్నుం జై మూర్చిల్లి 
యొట్ట శేలకుం టెలివిం జెచ్చుకొని తల్లి నిట్లు నిందింపసా గను. 



ఢి li వీథి 

(క్ష న్ను కార్యం వాత న్యేహ మమ రాజ్యేన న్లోచత్తః 

“౪ “9 46 45 . 

సుఖం పరిస్బాలం మాహా త్కు లేఒ-స్మికా కులపాంసని!” (అయో 78, 12-15) 

“ఆ, ఆకట! తండ్రిచేత నలతేండ్రి నయమైన ——— 

లే, we ie ఫణిని జే నంటి యజ్ఞుండు పడిన పగిది,” 
(గోపీ, అయో. 105.19) 

అంత శశ్రుఘ్ను (డు తీ వ్రకోపావిష్షుం డై 

“సబ రోషేణ తామ్రాతు కృత్రుఘ్స్య శృత్రు'లౌ పనః 

త్వాం చ మాం చ హి ధర్మాత్మా నాఖిభాషిష్యతే ధ్రనమ్” (అయో, సు 78) 

“జుట్టు బట్టుకొని లాగి మంథరను నేలపై ౧ బడ దోచి చంపుట కుద్యు 
కుడ డ య్య కె శేయినిగూడ దుఖకరములగుపదువ భావణముల'ే నిందించి కొట్లు 

ట కుదోసేగించు చుండ నామె భయపడి కుమారునిమటుగుం బొరంగా స్రీలు 
జంపంగూడదని చెప్పి భరతుడు కువితుం డె డై నశత్రుఘ్నుని నివారించి యిట్లనియె, 

“ఓీయిశొత్రుఘ్ను (డా! దుష్టుతా లగునీకై కేయిని నేనే చంప దలంచితిని గాని పర 

_మధార్షికుం డగురాముండు నేను మాళ్ళవాత్యం జేసితి నని 'తెలికొని నాముఖముం 
జూడం డని యాపనినుండి విరమించితి. ఈమంథరనై న మనము చంపిన యెడల 

రాము డీంళ మనతో సంభాషీంపండు. కావున నూరకుండుము” ఇందువలన భర. 
తునికి రామునియం దున్నపరమభ క్రి స్పష్టనుగుచున్నది. 

అపుడు భరతునికంఠళధ్వని విని కౌసల్య భరతునియొద్దకు వచ్చి మిక్కిలి 
దుఃఖముతో 

ఇదం లే రాజ్య కామస్య రాజ్యం ప్రాప్త మకంటకమ్ - 

హూ _స్యళ్వరథసంవూర్ష్మం రాజ్య నిర్యాతితం తయా.” (అయో, 75. ll. -16) + 

లః మ్రూరకర్తు రా లగునీళల్లి 'నీకొఆకు ధన ధాన్యీసమృడ్గము నిష్క_ంటకము : 
నగు రాజన్టిమును సంపాదించినది. శీఘ్రముగా దాని నంగీకరింపు” నాని పుండులో - 

సూదిః బెట్టి పొడిచిన ట్లిదివజ శే యతేదు8ఖతుం డై యున్న భరతునిమనస్సునొ-. 
చ్చునటుల నిష్టురో కులం బలికెను. అంత భరతు డామెపాదముల పె (6 బడి దుగఖా | 

-వేగవివమ్ు 6 త్రై నరూర్చృ నొంది కొంతవడికి లబ్ధసంజ్ఞ డే 

“ఆరే! కసా దజానంతేం గర్గ రే నూ మకిల్చిషమ్ 

కక 1 +4 9% శి ఈ 4 

తస్య పాపేన యుజ్యేతే య స్యార్యోనుమతే గతః (అయో. 75. 2-5.) " 



వీఠ క. liii 

ar “అమ్మా! ఏపాప మెటుంగనిన న్నెందుకు నిందించెదవు? నాకు రాము 
షె నియం దున్నస్థిర వీ వీ తిని నీవెటు(వా? రాము డడవికిం బోవుట నొకీష్టమైన యెడల. 

ప్ చాయసమున, మాంసము, గృసరము నిర్నిమి త్తముగ భతించినవానిపాపమునం 
.. బోయెద, గోవులను చౌదముత్ 6 దన్నినవానిపాపము, గురువులను నిందించిన వాని 
_.. పాపము, మి శ్రద్రోవాముం జేసీనవానిపాపము రాజును, శ్రీని బాలుని, వృద్ధునిం 
ః. జంపిన వాని పాపము, నాకు గలుగును గక లల” యని యనేకవిధముల న నేక 

. శపథములం జేనీ పాదములవై. బడి విలపించుచున్న భరతు నె త్తి కాంగిలించుకొని 
వత్త! సత్య ప్ప ప్రతిజ్ఞా! మే సతాం లోక మవాప్ప్యసి” “నాయనా! నీవు సత్య ప్రతి 

జాండవు, నేనెసుంగుదు. సత్పురుషులలోకమును బొందంగల” వని కౌసల్య భరతు 
నోదాశ్చెను, అపుడు వసిష్టచోదితుం డై భరతుండు దశరథుని కౌర్ష ర వటై హిక క్రి 

యల నాచరించి మంత్రులు బోధించినను బట్టాభి పే.కమున కియ్యకోనక రాముని 

దిరుగ సా శేతపురికిం దీసికొనివచ్చెద నని. పరివారసహితుః డై చిత్రకూటమునకుం 

బోయెను. మార్లమధ్యనుందు “సీతారామలక్షణులు బసదిగనవసతివృతములను 
స్థలములను జూచుచు నిచట రాముడు కశయనించె నిచట లతుణు(డు భుజించే 

నిచట. వీత, నిద్రించి నని యాయాచిహ్నములంబట్టి యూహించి యేడ్చుచుం 

బోయెను. జ్రోవలో భరదాగ్టీజముని యీూభరతునిం జూచి 
అప చ్చి న్న త్ర సా్యాపాప స్య పాపం క్రయ మి హీచ్చని 

అకంటకం భో క్రుమనా రాజ్యం త సాానుజస్య చ. (ఆయో. 90. 18.) 

నిష్క_౦టక మయిన గాజ్యుము ననుభవింపం దలంచి నిప్పాపుం జై నరాముని 

యందు దోవా మా చరింపం బూనితివా యని యడి౫ను. అందుకు భరతుడు 

మిక్కిలిదుగఖతు: డై 

“వాతోజవీ యది మూ మేవం భగవా నపి చున్య తే 

మత్తోన దస మాళంశే వైనం మా మనుకా నహీ.” (అయో, 90. 15.) 

“అతీతా నాగతముల చెజేంగనతమరుగూడని నిట్లానతియ్యం గా నిదివజ కేరామ 
_వివాసనజనితాపయశస్పంతాపములచే వాతుండ నైననేను మజేంతవాతుండ నెతి. 

నాయందు లేశమును దోవము లేదు. తిగుగ నయోధ్యుకు విచ్చేయు మని రాముని 
(బ్రార్థించుటకు. బోవుచున్నా” నని పలికెను. అంత భరతుండు రాము డున్నచిత్రె, 

కూటమునకుం బోయి పిత్ళేమరణవా ర్త నెణింగించి రాజస్ట మనాథ మై యున్నది. 

గావున నయోధ్యకు వచ్చి పట్టాభి, కుడువు కొమ్మని వేయివిధముల బూ రించి 
CVE 

“ఇహ మే స్థండిళే కి భం కుశా నా_సర సారణి! 

“ఇచ్చ పురస్తా చ్భాలాయా యాప న్న చతియాస్యతి. 3 (ఆయో, సం, 99.) 

రామునికి. దనయందు. దయవచ్చువణికు గోమయానులి స్పప్ర జేశమందు 



‘liv వీ క. 

దర్భలు. పజుచుకొని ప్రాయోపవిష్టుం డై పడియుండుటకు నిక్సయిం చెను, రాము! 
డతీనియుద్యమమును వారించి . 

“ కులీన స్పృత్వసంపన్న్మ న్తేజస్వీ చరితే ప్రతేః 

వ్యాదిళ్య చి మహాతేజూ దనం దళరథవో గతః) (అయో, 104, 16-240 
“ము, అనఘాత్రా! చరిత్ర తుండు నిజసంకాజారసంరత్షణుం 

నీ శ్రే 
మనుభవింపుము తీగ సందియంబు నదలి.?? ' (గోపీ. ఆయో, 1989-1998.) 

“అని ధర్మాధర్మ ప ప్రదర్శన పూర్వకముగా బోధించి 
లక్షీ ౮ శ్చంద్రో దే పయా ద్వా హీమవాకాొ వా హ్మం త్యజేత్ 

శ * క see 38. శక త 

* శ ఇ ఈ శ 
4 చి 

ఉలి - 293 er: 49 48 080 నత న్మనసి కరవ్యం న ర్తితవ్యంచ మాతృవళ్.”: (అయో. 112. 18 -18) 
ఆ అవి వావి 

. “క. కమలారి కాంతివీడిన,. హీమవంతుం డాత్మే నిస్ట్ర వి పొవమము విడిదినకా 
గమలనిధి వేల చాంటినం, గృనుమునం విత్సశాస నంబు6 గడతు నె న్ యనఘా ! 

క, అనఘవిారక! కామం, బున నైనను రాజ్యలోే భమున నైన బన. 
జ్ఞైనయి త్రి నీకు గా నిద కనికని కావించె నింక గడనంగ నగు నే, 2 

(గోపీ. అయో. 2139-2140) 
అని దృఢ పృ పృతిజ్ఞుం జై డ్రై యున్న రాముని. జూచి భరతుం డిట్లనియె, ' 
“అధిరో హోర్యపాదాభ్యాం పాదుకే హీమభూూక్షి తే 
44 “50 శశిక ఉన కతి శకి నృదృతాన్టిమి యది క్వాం తు పృ వేక్యామి హుతాళనక్షు.” (అయో, 112. 2125.) (దీ తరజణీవంకో తేమ! ధర్మస త మె మైన 

శ కళ్లు ఉత “| CEE 
ద్ద శ శి శ 

జంద్రనూర్యాన్న లెక్కట సాక్షీగాలం . . (గోపీ. అయో. 2149_ -2143.) 
అని పలికి స్వలంకృతం ఖై శౌన రామపాదుకాదయంబు+ బ్ర త్రి గ హించి నిజ 

ఫీర్ష రిబున నిడికొని రథా రూఢుం జె 

4 పట్లు 

జే. నిజపరివారంబుతో నయాధ్యకం జనియె. 
ఇట్లు భరతుడు పదునాలుగేంజ్లును రామవియోగానలదందవ్వారి మొన 

సాస్టంతుం డై" = శరీరసౌఖ్యము నవేశీంపక్ రామునివళలె జటావ ల్క_లముం ధరించి 
వన్య ఫలమూలమాత్రనిర్వ క్రిత దేవా యాశ్రుం డై తల్లివలనం దనకు. గలిగినదు 
ర్యశమునుగుజించి యనవరతము దు? ఇం చుఛు లోకమునకు? దనముఖమును జూష 
"లేక లజ్జతుం జై 

“అత్యంతసుఖసంవృద్ధ స్పుకుమార స్సుఖోచితః, 
కథం న్వపరరాత్రైషు సరయూ మసగాహతే ?? 



వీ శి క. ly 

అన్నట్లు పగ లైనచో లోకులు దన్నుంజూచి “వీనినలనకే రాజకుటుంబ 
మున కీట్టియ నర్థము సంభవించి” నని నిందింతు రని భయపడి మధ్య గాత్ర ముల 
యందు సరయూనదికి బోయి స్నానమా డెడువాండై. కాలము గడపెను, ఇతండు 

రాముడు తేనిపదునాలు గేండ్లు నయోధ్యం బ్ర వేశింప నొల్లక్ నందిగ్రామకుం 

దుండి రాజ్యముచేసెను గ్రామమం దున్న యతనికంయొ నరణ్యమం దున్న 

'రాముండే నూటింతలు సుఖవంతుం డై యుండె ననిచెప్పనచ్చును ఇతండో యన 
వరతవ్రతకర్శితుం డై డై దుకఖసంత పుం జై యుండే. రామునికి లతణునియందు కంటె 

నితనియం దధికతర ప్రీతి గలదు. శాముండు తిరుగ నయోధ్య "క తెంచినపుడు 
భరతుడు 

“పాదుకే చేతు రామస్య గృహీత్వా భరత స పయమ్ 

౪s *90 +09 

అవేక్షతాం భవాకా కోశం కోస్టాగారం పురం బలమ్” (యుద్ద. 180, £255.) 

“చద. భరతుడు హేమరత్శృమయపా దుక లెంతయు 

4. 46 . నోస్టకో 

శొదిక మంతయుకా దళగుణాధిక మె యలరారె6 జా డుమా!”' 

అని సవినయంబుగా రామునితో విన్నవించి 
“ప్రూజితౌ మామికా మాతొ ద త్తం రాజ్య మిదం మమ 

నాన్వేతు ముత్సహే రాను ! తేవ మార్చ మరిందమ!) (యుద్ద 131. 2.5.) 
కీ రఘుకులో త్త తమ! నీవు రాజ్యంబు విడ ననాడి | 
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మనుసరింప6 జూల నధిప! యేను. (గోపీ. యుద్ద. 3292. 3224.) 
Gl థి 

ఇట్లు ప్రార్థించి రాజ్యము నాతనికిం (బత్టిరుణము. జేసె, 

పట్టాభి షే శానంశరము రాముండు యావరాజ్యుము నంగీకరింపు మని లక్ష్మ 
ణుని బతిమాలిన నత డిష్టపడకపోవుట వేత భరతుని యావరాజ్యువముందభిషి. కుని 

జేసె. న 
a 

“సర్వాత్మ నా పర్యనునీ యమానో యదా న సాొమ్మిత్రి రుపైతియోగమ్ 

నియుజ్యమానో 2_పీ చ యౌావరాజ్య త తో భ్యషించ దృరతం మహాతా” 
| — 

(యుద్ద. 1831-95.) 

(6, నావిని లక్షణుండు నక నాధుని గన్లాని భక్తి క్రి నిట్లనుకా 

RI CE 

వావిరిం గోర నద్దియు కు భవత్పరిచర్యయు. దక్క_ నెంతయుకా” (యుద్ద. 8344.) 
ఈరీతిగా భరతుండు భువనేడ్యగుణుండు, కాళిదాసుండు భరతునిగుజించి 

రఘునంశములో నీపగిది వ్వా ణెను, 
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“లంకేశ్వర పు ప ణతభంగదృథ్న సృ సతంత 

ద్వంద్యం యుగం చరణభయో వర్దనకాత్య జాయాః 

జ్యే స్టైనున త్తిజటిలం చ శిరో2_ స్య సాధో 

రన్య|ోన్యపానన మభూ దుభయం సమేత్య.” (రఘు, స. తె, 78) 

“మ, దశకంక పృణతి ప్కయోగ వితతిధ్వం సైక బద్ధ ప్ర తం 

బళుభో చ్చేదక మైన య య్యనని జాహార్యంఘినియునృంబునా 

గృళశమస్వాంకుని కై కయీసుతుజటాబద్ధో త్తమాంగంబునక 

భృశసంయు క్ష్ ము లై పకస్పరగతికా బెంచెకా బవిత్రస్థితి౯ 

దురు. శత్రుఘ్నుడు. వధిం 

బత్షుణుండు రామానువ ర్హనపగుం డై నట్లు శత్రుఘ్నుడు భరతానువ గ్ర రన 

పరుడు. లక్ష్మణుండు భగవచే పభూతుండు. కను గ్ర్రుమ్నుండు భగవచ్చేషత్వమునకు( 

బరవమోావధి యగు భాగవత చేపతప్టము గలవాయు. 

“గచ్చతా మాతులకులం భర తేన తేదొ౭.. నఘః 

కత్రుఘ్యా నిక్యశత్రు ఘా నీతః ప్రీతిపురస్క్టృతః ౫ (అయో. 1. 1) 

ఇచట “గచ్చతా” అనువ ర్రమాన కాలమును "దెలియం జేయుశతృ ప్ర పృతర్ణియ 

ముచే భారతునితో శేక-కాలమున౦'దే శత్రుఘ్నుడు పోవుచున్నాండు. కావున నని 

వసనాదులవలె భరతునికి కత్రుషఘ్నుండుగాడం బరతంత్రుండని తెలియయబడుచున్నది. 

“దూతులకులం” ఇచట ద్వితీయచే భరతో చ్రేళ్యమే శత్రుఘ్మో బ్రేళ్వో మని 

మయొజుంగునది. 

“భర తేన”, రామలక్షణులు వనమున కనుగ చళరథుండు స్వర్హమునా ౦దం గెల 

శగేవల రామాజ్ఞ చే రాజ్య భారమును నిర్పహించుటవలన భరతుం డని వే రొదవె. 
“శదాి=ోభరతగమనకాలవుందు” ఇందువలన శత్రుఘ్నుని కనుకూల 

మయిన చంద్ర తా రాబలాదులతో గూడిన ముహూ రము న కచశీంపకపోవుట'వే 

నత్వంత పొరతం తృష్టము దోోతితి మయినది. 

“అనఘకో=“అఘము లేనివాండుల ఇచట నఘననంగా రామభ క్షి. తనకు 

శెపియగుభరతునికి రామభ క్రి యిష్టముగావునం దనకు రామభక్తి రచించినది. 

అట్లు గానిచో రుచింప దనుట. అని నిష్టమును గలుగంజేయునది పాప మనయిడును 

గావున, దనకు శేషియగుఇ రతుని కుద్రేశ్ళము గానియపుడు రానుభ క్షి తనకనిష్టా 

వవా నుగుట చే నఘమని చెప్పంబడుచున్నది. “సుకృతదుమ్మృ తే విభూను తే 

అస్య నక్వే పాప్మానః ప్రదూయం కే---ఉభే విద్వాన్సుణ్యపా వేవిధాయ””ఇతె్ఫది 

శ్రుతులయందు ముమమేవుకుం బుణ్యమువలెం బాపమును ననిష్టావహముగావునం 

'హాపశబ్దవ్యవహారము, 

“కశ్రుఘ్నఃి”, ఇతం డింళముందు లవణా వస్టిసుకులను జంపు నని వసిస్థునిచే 

నుంచంబడిసడే వేరు గల'నాండు. 



వీ 8 క 111 

“నిత్యళత్రుఘ్న*” శరీరమందుండి యొల్లపుడు నిషయాంతరప్రావణ్యమును 
గలిగించునవి యగుటచే శత్రువు లగుజ్ఞానేం దియములయు బేశము నణంచువాాండు. 

UU వ. ఈ రా 
క్రిం ద్రియని గ హాము గలనాండు. 

“నీతి “తీసుకొని వళ్లంబడెను” గాని స్వాయముగాం బో లేదు. ఇందునలన 
నచిత్తువంటి పారతం త్రము గలవా డనుట 

“వ్రతిపురస్కృతః” విధివ్రేరితుం డై వెళ్ల లేదు, వీతివ్రేరికుం డ్రై వెళ్లెను. 
QQ. pens య 

బ్రందువలన? జిచ్వా రివ త్రి వ్రతిహడింపబడినది. దిందువపన సారా హి య 

ము పురుషుండు శత్రుఘ్నునివ లె భొగవత పరతంత్రుం జై యుండవలె నని వ్య ర్త 

చున్నది. 

గ్గు 

గు 

-ంధుర్దు దశరథుడు. శరం 

బ్రితేండు రామునితం డ్రి. పరమధార్షికుండు. సత్య సంధుండు .విమోగకువంశపు 

రాజులలో బ ద్రసిద్ధి కెక్కిననాండు. అచేకాశరే మేధముల నొనరగ్చినవాండు. తీనపూర్వు 

లు పాలించిసరీతిా న్యాయముతో ౬ బ్రజలంబాలించి కొనకు విశాంతినొందంగోరి 

జ్యేష్థపుత్తు డై డైనరాముని రాజ్యమునకు రాజుగా జేయం దలంచి యొుకనాండు 

పౌరుల రావించి వారితో. దనయభిప్రాయము నిట్లు తెలియ జే వేసెను, 

“మయా ప్యాచరితం వూనై ్టః పంథాన మనుగచ్భతా 

సోఒహం విశ్రాంతి మిచ్భామి పు త్తం కృత్వా పజాహీతే 12 (అయో, స, 2౫) 

'తే_గ. అటి యిమ్య్యూకుకులమున౬ బుట్టినటి, 
, జి టు లు 

సకలజనములు చూడంగం జరిత మయ్యె.” (గోపీ. అయో. 5]-53.) 

దశరథుండు ప్రజలతో నీరీతి నాలోచించి రామునికి? బట్టముం గట్టుటకు 

నిశ్చయిం= నుం ఇంతలో మంథ రా వ్రేరితురా నిగుకై శేయి పూరర్ట్మాతండుతీనకుం 

జేసినవరదాన ప్రతిజ్ఞ నిపుడు నిరగ్టిహింపనలయున నినర్బంధింపంగా నన్ఫృతవాదమున 
కోడీ సత్యమును నిలువంబెట్టికొను వాం డే సకబకల్యాణగుణా క రుం డగు దాముని 

వనమున కుం బంపి తద్వియోగా_ర్రిచేం బ్రాణముల విడివెను. గాని తా నన్నమాట 
నుండి తిరుగజాలకపోయెను. కామాతురుం డగుట బే. గ్రూరవ్యాదయురా లగు. 

కై శేయికి లోంబడి యట్టికుమారు నడవి కంవినయవి వేకి యని లోకు లీతనినిందిం 

తురు; గాని మన మోతనీసత్యవ్ర తపరిపాలనమునకు మెచ్చుకొనక తీరదు. 

యయా కౌసల్య, చుఢుం- 

ఈమె స ప్పలోకై కఏీరుం డగు రాముని గన్నతల్లి. “కాసల్యా లోక భ శారం 
సువువే యం మనస్వినీ అన్నట్టు సాధారణముగా లోకములో. దల్డులు తమకు 

H 



1viil | వీ థి కో 

భావికాలమున వీరు పెద్ద పెరిగి ప్రాజ్ఞ ల. సకలవిధముల సంరవణంజేయుదురను 

ప్రత్యాశతోం డనయుల? బడయువారు. కౌసల్య యట్లు గాదు. స్వార్థపరత నొక 

మూలకుం ద్రోసీ సర్వలోకరతు ణార్థ నుయి రాముని. గనె నంట! ఈమె దశరథుని - 

పట్టమపి వీ. మహాప తీవ్రత, భర్తృ సేవాపరాయణు రాలు. దశరథునికిసవ్హూ 
న పొత్రు o 

రలు, కై శేయి రాము ఏ నడవికిం బంపుమని జ్రేరణ చేయునపుడు దశరథుండుపలికీన య" 

పలుకులు * కౌసల్య పై నతేని కున్న గౌర వా భిషానములం చెలుపుచున్నవి. 

“కిం మాం సవమ్యతి కౌసల్యా రాఘవే నన మాసి లే 

“59 “58 OLE) 

అపథ్యబ్టించన్ సేలం భు క్త మన్న మి వాతురమ్.” (అయో. 12. 614-70). 

ఓకీ, అనిశము( బ్రియప్పుత్రయును 

న ఉలి వష భోజ : 

నంబు విషరోశగినింబతె నాతిసేండు. (గోపీ అయో. 322.) 

రామునిపట్టాభిపే.కము నిర్చిఘ్నముగా జరుగుటకు నాతని మూంగల్యము 

వృద్ధినొందుటకు 'ననేరద్రణములు నోములు పుణ్యకర్య ములు సలుపుచు నాకేనీ 

య భ్యదయాభివృద్ధికొణికు నిరీశీ ంచూచున్న యోమెతో “అమ్హా! యూరాజ్య 

మును మాతండ్రి స వై శేయిప్రార్థనచే భరతుని కీయ నిశ్చయించి న న్నరణ్యము 
నకుం బోవ, నాక్షువీంచె గావున నే నరణ్యంబునకుం బోయివచ్చెద సె లబిచ్చిపంపు' 

మని రాముడు సలుకయగా నీమె--- 

“సా నికృశ్తేన సాలస్య యష్ట్రిః పరకునా ఐనే 

పపాత సహసా జేవీ చేస తేన దివ క్స్వుతా 9 (అయో, 20.39.) 

' అన్నట్లు మూూాగ్భనొంది కొంత సేపటికి. చెలివిచెచ్చుకొని య చేక విధముల 
విలపింపదొశలా. రాముడు వనమునకుంబోకుండ బహు ప్ర కారములబోధి చెను; 

గాని యాతండు వినండయ్యె. అపుడీమె--- 

“అ 'క్రీదానీం సకాల స్వాక్ట ద్వనా త్ప్మోత్యాగతీం పునః 

య త్త్వాం పు తేక | సశ్యేయం జటావల్య-_ ధారిణమ్. 

అని కోరెను. ఈరీతి నీమె పుత్ర వియోగమునలనం బొందినదు8 ఖము చెప్ప . 

నలవికాదుం 

-ంచుడు సుమిత్ర. చ్చుద్టుం- 

ఈము దశరథుని రెండవభార్య, లక్షణశత్రుష్నులకల్లి భ్ _రనువ్రతే. aT 

వతి. రామునియం దధిక ప్రీ తిగలది, రామునితో నేనుగూడ నరణష్టమునకుః 

బో యెద నని లత్మణు6 డీచతోం జెప్ప రాయగా నీమ్ యి ట్లుప చేశించెను. 

“సృష్ట స్వం సనవాసాయ స్వనుర క్ష స్ఫున హ్ఫృజ్ఞ జ్జ్ఞచే 

+0 +49 +28 4ye 4౪ 



వ్రీఠిక, lix 

అయోధ్యా మటవీం విద్ధి గచ్చతాత। యథాసుఖమ్ (అయో, 7 1.) 

“పుత్రా! నీవు సుహృజ్జనంబునందు౬ బరమానుక కుంద ౩ నను వనవాసంబుకొజుకు.,* లల | కుండ సై 

గీ 2 “౨ భూరిసుఖలీల నడవికిం బోయి రము”, (గోపీ. అయో. 554-555.) 

ఇట్లీమె తనకొడుకు సవతికొడుకు ననుభేదబుద్ది లేని దగుటచేతను రాముని 

యం దధికతరవాత్సల్యము గలది యగుటచేత నీచాడ్పునం దనసుతుని కుప బేశించి 
యడవికి. బంపెంగాని లోకములో నెవ్వ తెయిన నీరీతి సర్వసం సత్సమద్దం బగుస్వగ్భ 
వాంబును విడిచి సపత్నీసోదరునికిం బరిచర్యం జేయుచు నతనివెంట నడవికిం బొమ్మని 
తనకుమూరగునికి బోధించునా ? ఈమె నిహ్పతు పాతబుద్ధి రాజభ_క్రి స్వార్థపరి తాగ 
పూర్వశపరార్థ ప్రనృ _త్రియు మిక్కి_లిశ్లాఘనీయములు. 

ఈమె కేకయరాజపు త్రిక. దశరథుని చూూండనభార్య అతని కత్యంత ప్రే యని, 
ఈమెతో" నుపయమము దశరథుని కుపయవు వాసము నొసంగెను. ఈమె పన్నినదు 

ర్నాటకమునం దీమెతాల్చినభూమిక యే రామాయణకథ నింతగాం బెంచెను, ఈమె 
మిగులం గఠినాత్తురాలు, (గ్రూరనిశ్చయురాలు. రానువివాసనమునశే కాక దశరథ 
మరణమునకు, గూడముఖ్య కారణము. ఈకై కేయితల్లియు నిజభ_ర్హ్భృమరణమునకు( 
జానే కారణమయ్యె. “అవశ్యం పీతురాచారణి అన్న ట్రీమెకాడ నట్లనే చేసెను, 

నుంథర యనునొక శూర దానిచే బోధింపంబడి దశరథుం డెప్పుడో పూర్వమందు. 
దనకు వాగ్దానము: జేసి తరువాత మజచిపోయినరెండువరముల నాతనికి జ్ఞప్తికి 
దెచ్చి “అది బొంకీతినా నరకమున( బడుదువు, మిపూ ర్వులందజు సత్యసంధులు. 
అన్ఫతముం బలికినవారు కారు. నీవలన నీవంశమున కంతకు నపవయశస్సువాటిల్లును. 
నీవు చేసిన ప్రతిజ్ఞ నిర్వహింపవలయు నని నీ కిచ యున్నయెడల నిపుడు సిద్ధ మగు 
కాజ్యాభిపేకమును నాసుతుం డగుభ రతునికిం జేసి. రాముని. బదునాలుగేం శ్లర 
ణష్టములో నుండనీయమింపు” మనిగట్టి పట్టుపట్టి దశరథుడు లోనగువా శెవ్వరెన్ని 
విధముల నయభయముల బోధించినను వినక యతికఠినతనుమాథ్యమును వహించి 
కొనకు సజ్జీకృత మైన రామపట్టాభి షేకము నాంవీవై చి రామునిం బ్రవ్రజింపం జేసి 
సర్వలోకనిండా పాత్రురా లయ్యను. 

“న విషేణ న శ స్తే నాన్నినా న చ మృత్యునా, 

అ పృతీ కారపారుప్యా శ్రీశి శేని చ్ర్రయః కృతాః.” 

అన్నట్లు ఆహో! శ్రీ 'లెంక్సక్రూరులు! క్రూరస్వ భావమం దీమెను మించిన 
సలు లోకములో మజి లే రని దృఢముగా జెప్పవచ్చును. ఈక థా సందర్భములో 
సీమెకు దశరథునికి జరిగిన యు _కీపత్యు కులం గనుంగొనుండు. 

“తత్ర పర మువా చేదం వరదం కామమోపాతమ్ 
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తస్యైన త్వ మనర్థాయ కి న్నిమిల్తే మిహోద్యతా 0? (అయో. 11-12. నర ) . - 
౮ 



ళ 

పీక. la 

చిదకీ వెదకీ యెచ్చటను గానకపోయినను తాను పట్టినపట్టు వదలక విసుగు లేక 

మాటిమాటికీ జూచినసలములయం జే తిరుగ ననేప్టమీంచుచుం గొనకు వీతను 

జూచుటయందు నెజ వేను. 

“అనిక్వేద శ్శింయో మూల మనిర్వేదః పరం సుఖమ్, 

అనిశ్వేదో హీ సతతం సర్వాన్థేము యన త్తక॥ ౫” 

అని యీవానుమంతునిసిద్ధాంతము ఇతండు రావణాంత॥8పురమున నద్ధ్రా 
శ్రమునందు సీతను వెదకునపు డచట నిద్రాపరవళుల్రై యొడ లెజుంగక 

న యున్న క్రీ స్లను పు మాదవళమున. జూచి తనకు బర డారావలోకనముచే ధర్మ లో 

పము సరభవించ నని యెంచి. 

“నహీ మే పరదారాణాం దృష్టి ర్విపయన ర్థీనీ, 
అయం చాలే మయా దృష్టః పరదారపరిగహః. 

నహీ మే మనసః కించి దై (కృత్వ్యే ముపపద్య శే, 

మనో హీ హేతు స్స్వేపా మిరద్భియాణాం డాగర. 

= శుభాక్షుభా స్వవస్థాసు తే చ్చ మే సున్యవస్థిత మ్. 7” 

అని తలంచుకొని తనలో. డాని టనుకొ నెను. (న నీదీ త్రులను జూచినను 

నామనస్సు సిరి్ట కార మైయున్నది ఎల్ల వారికిని స ర్యావస్థల యందు మనస్సుకచా 

యింద్రియములను మంచిచె, డ్లలయందుం బ్రనలర్హి రంపం జేయునది. అట్టి నామనస్సు 
పర స్రీవర్శనమందూ గూడ తేశము నికారవప లేనిది యయి నిశ్చలముగా నున్నది. 
నా కెట్లు పాపము సంభవించును, ?” 

తడు మొట్టమొదట సీతను జూచినఫుడు రావమువృతొంతము నామెకుం 
'దెలియంజేయుటకు సమయము నిరీశీంచుచుండెను. అప్పుడితేండు తనలోం దా నా 
లోచించిన యాలో చనయు, బుద్ధినిష్కంర్హ యు మిక్కి_లిశ్హాఘనీయములు. ఎట్లున:. 
“చేనిపుడు బా ద్రావాణునివలె సంస్కృత వాక్కులతో మాటాడినయెడల నన్ను రావణు 
నింగాం దలంచి యూనీత భీతి నొందును ఇదివజ కే రాతసులవలన భయ పెట్టంబడు 

చున్న యీమె నారూపమును జూచి మజింతభయము నొంది శీకలు వేయును. అది 
ఏని రాతసు లందబు నచటికి వచ్చి నన్నుం బట్టుకొనుటకుంగాని వధించుటకుం గాని 

ప్రయత్నను సలుపుదుకు. లేక యూసీత్ నైనం జంపుదురు. అపుడు సాస్టమికార్యము 
నశించును. నాశ మమంతీయు నిష్ఫలమగును. చేను పీరిచేతులలోంజిక్కిన నీ నీసము 

ద్రమును దాంటి యిచటికి న నచ్చి రామకార్యమును సాధించుటకు. దగిన మజీయొక 

షత లేడు. చేను వేలకెలందిరాతసులం జంపుటకు సమగ్థడనే కాని నాశ క్రి 

యంతయు రాతుసులతో యుద్దము సేయుటయందు శ్నీణించిన సము ద్రమును 
దాటుట కథ కుండ నగుదును. 'యుద్ధములలో నెల్లపుకు మనమే గెల్తు మనరాదు. 
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యుద్ధసిద్ధి చంచలముగదా ! సీత నిపుడు నేబలుకరించిన నింతయనర్థము సంభ 
విల్లును. సంఖ 

౧ భూత్తా శక వివద్యం తే దేశ కాలవిరోధితాా 
04 

“6 

© టి ఘాతేయంతి హీ కార్యాణి దూతాః సండీతమానిను ఎ (సుందర. 80-387-89.) 
“భూళతార్థంబు అవివేకి యయినదూతక్తంబున దేశ శాలనిరోధితంబు లయి సూకో్యోదయంబునందు. దముంబు నశించునట్లు నళించు. కా ర్యాకార్యవిమయంబు నందు సునిళ్చిత్ యయ్యును విక్ల బుం డగుదూతకత్రంబున బుద్ధి శోభిలదు. పండిత 

మానుల గుదూతలు కార్యంబులం జేటు పరు. ఎవ్వండుబహు ప్ర కౌరంబులం గార్యంబు తెజుంగు విచారించు నతం డర్ధసాధనంబునందు సమం డగు గావున నిప్పుడు 'కార్వుంబు నశింపకుండ నాకు వైక్ష్టృబ్యంబు గలుగకుండ సము దలంఘనంబు వ్యర్ణంబు గాకుండ సితారామల క్రణులకు హోనిగ లుగకుండ నెవ్వధంబుసంగార్యంబు నడుపుదునో యని కొండొకచేపు విచారించి బుద్ధిమంతుం డగుహూనుమంతుం డెట్ట "శీలకు రాక్షస స్టీలు వినకుండ నక్షిష్టకర్హుం డగురాముని మెల్లన బ్రశంసించె. 
ఈరీతిగా నిశనిబుద్ది, కార్య కరణ పాటనము, జితేం ద్రి యత్యము, సావాసనిర్భీ కత్వములు ఛై రము, పరాక్రమము, చుర్ధృట కార్య సాధకత్తుము, మొదలగుసద్దు ణములు క్రీరామాయణమం దెల్లెడల? గానవచ్చు చున్నవి. ఇతనివివేకము, దూర దృష్ట పరాభ్యుదయసహిష్షుత మొ దల గు నవివిీష ఇళ రకాగతిలోవిభీమణునీవిషయ మయి యూతండు రామునితో, జెప్పినమంచిమవూటలతోం బ్రతీఫలించుచున్నవి. 

క్ర ఏ పళ స. 
pp 

ఇట్టి నుహానీయ హగునీవాల్మికిరా మాయణము సంస్కృతభావలో వ్రాయ బడియుండుట చే దానీయర్థ మంతయు సంస్కృృతభాపషు "నెఆుంగని వారికి? 'చెలియదని యెంచి భక్తాగృగణుష్టండు మహాకవియు నగుగోవీనాథము వేంకటకవియను నాతడు మూలము ననుసరించి చక్కంగా నాం థ్రీ కరించెను. ఇదివజ శే కొంతకాలము శ్రీం దట కేవల రామాయ ణకథా ప్ర తీపాదకము లగు ఖభాస్క రరామాయణము రంగనాథ రామాయణము మొదలగునవి తెలుగున డ్రాయంబడి యున్న వి గొని యవి యా. గోవీనాథము వేంకటకవి యాం ధ్రీ కోరించిన రామాయణమువంటివి -కావ్రు, 9ది మూ అముననుసరించి చవ్రాయంబడినది, మూ మున కన్యూ నాతిరి కముగాం డదెలుయగు వ్రాసెడ నని ప్రతిజ్ఞ చేసి కవి యట"ే యా మూ లా గ ముగా గృంథమునంతయు లా నిర్షహించెను. ఈకండు వైదికి బ్రా వ్యూణుండు. నెల్లూరిమండలమం దున్న కావలి 
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'తొలూకొలోని లశీపుర మనుగ్రామ మాతని, నివాసస్థానము. ఇం డీగ గ్రంథమును 

రచించి దీనినిం బ్రనీద్ధినొందించుట యొట్లాకో? యని తలంచుచుండ నింతలో 
వేంకటగిరిసంస్థానాధీక్వ్రుం డగుసర్వజ్ఞ కుమారయాచేం ద్ర దృమహీపాలుం డొక్క 

నాడు సభామంటపంబున సుఖాసీనుం జ విచ్వోజ్ఞనంబులు ఏ పరి వేష్టింపం బురాణేతి 

హాస కావ్యనాటకాలంకారాది ప ప్రస్తావనానరసగో వి నుండి యీకేవి యాంధ్ధీ)కరిం 

చిన రామాయణమును గుటించి ప పండితులవలన విని తమయభిప్రాయ ప వృకారంబున 

గీర్వాణంబున కనురూపం బె శ్రీకృష్ణాంకితం బై శై యున్నదని మిగులశాఘించి పర 

మానందభరితుం డై స్వర్ణ కటకాంగులీయకహోరా గృహోరాదుల నొసంగి యిమ్మహో 

గ రథంబును లోక హీ తార్గంబుగా జగంబునందు వో స్రరింప చేసెనని యీోకవియే 

కొనరామాయుణముయిొక్క" కృతాదియందు వ్రానియున్నాండు. మజియునీతండు 
బ్రహ్మకి వర్తపురాణములోని క్రీ శ్రీకృష్ణజన్మ ఖండము నెనిమిదా శ్వాసములుగలపద్య 
లను రచించెను. శ్రీభగవద్దీతాశా వ్రుమునుగూడ కం దెనింగించెను. స్వప్న 

మందు దనకు సాతమాత్కరి చిన నీ శ్రీకృష్ణ బేవు నీ గ్ గ్ర 9థమునకుంగృతినాయకుని గాం 

జేసె 

ఈకవిగ్రామణి పరమ భాగవతో త్తముండు. అధిగతపరమార్జుండు. విదిత వేది 
తవ్చ్వుండు. కాప్ప్రన నిశండు తేన గృంథమును నరాంకీతము. జేయక శ్రీకృమ్లునికర్చిం 
చెను. ద్రవ్యాభిలాపచే మనుష్యులను దమ్మ ౦థములకుల ఫకీపతులం గానానర్భిన 

కవుల నీకేం డిట్లు నిందించియున్నాండు. 

(చ, న్భపతుల వేండినకొ గరుణ నిచ్చిన నిత్తురు దంతి నాజిర 

త్నపటధనాగ్య ౫ హారములు దప్పక యన్నియు నస్థిరంబు లా 

విపులక్ళపాపయోధి యదువీరుని వేడిన లి త్రి నిచ్చు ని 

త్యపదము నట్టి వాని 6 గొనియాడక యన్యూం వేడ చేటికికా,”? 

ఈతండు తెలింగించిన శిశు పాలవధమహాకావ్యమునందలి--= 

(తే, శాలివాహనశ కమందు వరిని సుగగ 

నాష్ట్రసంఖ్యలు గలపార్థి వాష్టనముందు 

చై కటితేంబుగ వేంకటస సకవిచేక 

సతి రచింపంజేసె నాలోకవిభుండు.ి 

అనుపద్యమునలన శాలివాహనశకము 190% (క్రీస్తు శ. 1896.) సంవత్సర 
మందు మాఘ కావ్టమును బెనిలించినట్లు స్పష్ట మగుమన్నది. ఇపుడు శాలివా 

హానశకవత్సరములు 189 కావున నీకవి క్రీ స్తుళకై కై కోనవింశత్యబ్దశతముయొక్క_ 
చరవాభాగనుం దుండె నని నిశ్చయముగాం 'జైష్పలపెము. 

| (క్షీ, గరిమ రామాయణ కాన్య రాజము నాం ధ్ర, 

కాన్యంబు( జేసినఘను£గ వీవు; 



iy వీ నిక, 

సి జ = ద్రహ్మరై.నర్హప్రురాణంబులోే 6 గహ 

జన్మ ఖుండంబును జారుఫణేతిం, 

రధ, భాష కచించినట్టిపు పుణ్యుండవు, 

అనువశుశావ్యపద్యమువలన రామాయణమును బ బ్రవ్గాక. వ ర్హమును మొ 

దట సర్వజ్ఞ కువూరయా బేంద్రునాజ్ఞ చే రచించినట్లును, దరువోత నమ్మహీవల్ల భని 

జ్యేష్టపుత్తుం డగుగోపాలకృష్ణ యా చేం ద్రు,నాజ్ఞ చే మాఖు కావ్యమును రచించి 
నట్లును, “మాఘశాన్యమున దెలియయణుడునున్న వీ. 

కావ్యసా మాన్యలతుణము 

కక జ పృభుసమిక శబ్ద ప్రధానవేదాదిశా స్రేభ్య సృుహృత్సమితౌర్హతాత్పర్యపత్పురాణాదితిహా .. 

నేభ్య శ్చ శ్రబార యో పరఖావేన రసాంగభూతవ్యాపార పుసణక్యా విలక్షణం యత్కా. న్యం లో 

కో త్తేరవర్భ నానిపుణ్యక వికర్శ కాస్యమ్.”] . 

“ ప్రభుసమ్మితేములు, శబ్దప్రధానము లగు వేదములకం టెను సువ్మాళ్సమ్మి 
తార్థము సలపురాణేతిహా హాసాదులకంచునువిలశ్షణ మయినది యు, రావణాదులవలె 

గాకో రామాదులవలే6 ట్ర వర్తింపవలె నని కాం తాసమ్మితముగా నుప బేశించు 

నదియు, రసమున కం౫ “మెనవ్యంబనావ్యాపారముచే న ప్రధానముగా జేయ 

బడిన శబ్దర్థములు గలదియు లోకస్వభావో త్తీర్ష మగువర్ల నొశిల్పమందుం బౌఢుం 

జై నకవియొక్కకర్యయు నగునది కావ్య నునంబడు.” “తదదోషా శశ్చార్థా సగుణా 
వనలంకృతీ పునః క్వాషపి” (డావ్యప్ర, కాళిక.) *దోషరహీతములు గుణయుక్త . 

ములు నగుళ హ్రైర్గములకుం గావ్య ముని పేగు.” ఒకప్పు డలంకారములు లేకున్న ను : 

కావ్ధమునకు భంగములేదు. ఇట్టికావ్యము లు త్రగుమధ్యమాభనుభేడంబులశే | 

వమూండువిధములు, “ఇద ముత్తమ నుతిశయిని వ్యంగ్వే వాళ్యా డ్థ దని రుఢైః - 

కథితమ్” “వాచ్యముకరికు వ్యంగ్య మకిశయించియుండ నడి యు తృమకావ్య . 

మనంబరంగు. దీనికి 'ధ్వనియని నామాంతరము.” '“అతాదృశిగుణీభూతవ్యంగ్యం _ 
వ్యంగ్యేతు మధ్యమమ్” “వ్టింగ్యము వాచ్యముక కంచు నకిశయింపని దై యుండ . 
దానికి మధరిమకావ్యమనిషేరు. దీనికి “గుణీభూత వ్యంగ్య మని నామాంతేరము.” - 

“శబచి త్రం వాచ్యచి క్ర శ్ర మవష్టంగస్టమపరంస్త్క తమ్” “శల్లగుణాలంకారయు కము | 

నర్థగుణాలంకారయు క్ష కము నై యల్పన్యంగ్యో వేత మయి యుండున ది యధమ | 

"కావ్యము, ౫ కయాం ధ్ర చాల్మీక కిరామాయణ ము _తమకత్యులో నిదిగా గణింపం దగి 

నది. దినియందుం బూర్జ ము నగ రార్ష్మ వశై ల రువర్ద నలతోం నసాడిన 'నుపహో కావ్య ] 

మహా కావ్యలమణము:--_ 
“ఆకీర్శ మస్కి )యావస్తు నిన్దేశో వా౭ఒపి తేన్ము ఖమ్, 

ఇతిహాసకథో దూత మితీఠ దా సద్మాక్షయమ్. 
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చతుర్వకఫలో పేతం చతురోడా త్రీనాయకమ్, 

నగరార్హ సశెల రుచండదారోో_ దయనర్థ నె 8. 

ఉద్యానసలిల క్రీ డామధుపానరతోత్సవై ః, 
 విపృలంశై ర్వివామో శ్చ కుమారోదయవర్షనై ౭. 

మంఠ్రద్య్యూత పృయాణాజినాయకాభ్యుద యొ రపి, 

అలంకృతే మసంత్నీ పం రసభావనరంతరమ్. 

ఆరంభమం దాళీ ర్వాదనమస్థారవస్తుని శశ యాప పమగునుంగ ళా చరణములతో. 
గూడినదియుం క్రాచీన పురాతేలిపోసములనుండి వీయంబడినకథ గాని లేక సత్పురు 

వషచరి త్రమును బ్ర గశ్రిపాదించుకథ గాని గలదియు, ధర్మార్థ కాయుమోతురూప పఫలము 
లతోలో గసూడిన దీయుం) జతురుండు, కారు దతుండు నగునాయకునితోం గూడిన 

దియు6, బట్టణము, సముదృ ము, బుతున్రులూ చం ద్రోదయనూరోడయాదులు, 

వనవిహారము, జలక్రీడ, నధు పానము, విపాహము, సరభోగ శృంగారము, విప్రలం. 

భశృంగారము, కుమారోత్ప త్రి, ఆలోచనము, దూర్టితేము, ప్రయాణము, యున్గము, 

నాయ కాభు్య[దయము మొదలగు వానివర్ణనలు గలదియు నై యుండవలయును 

ఈగో వీ నాథరామాయణముయుక్క ప్రారంభంబునందు భగవన్నమస్కార 

రూప మగుమంగళ మాచరింపంబజెను. ఇందు వు ధ ర్యారకామమోతరూప పపలములు 

(పతిపాదింపంబడుచున్నవి. ధీరోదాత్త తనాయకుం డగురాముండు దీనికి నాయకుడు. 

దనిలో బాలకాండమందు నగరవగ్గ ' నము, సుందర కాండములో సముద్రవర్ష నము, 

చం,ద్రొదయవర్ల నము, కిష్కింధా కాండములోం దుదను సూర్యోదయ చంద్రో దోదయ 
వర్షనము, అరణ్య కాండములో సీతా రాములవన విహారము, పరస్పరవియోగము,. 

బల కాండనుందు సీతారశాములవివాహాము, యుదకాండములో యుద్ద వర్ణ నము, 

శత్రువభచే నాయకాభ్యుదయము మొదలగునవి సమగముగా నుదూవారింపC 

తు. కోవిత్వవిమర్శన్నము. శిఖా 

ఈమహోక వీశ్వరునిక విత్వ మతిసుకుమారసరసవచన గథితము. రసవంతము, 
పండితపానురజనహ్భృూదయాకర్ష క మయి శళ్షై*స్థాలంకారోపకోభితం ₹ై ౫ యనతి 
కఠిన మె, పాఠకుల కానందసంధాయక మయి యున్నది. చదువునపుడు సులభ 

ముగా  నర్భమగుటచే నీకవివుం గవునికవిత్వ్పము ద్రామోపాకభరితము. “డ్రామోపాక 
స్ప కథితో బహీరంతస్సు ర ద్రసఃొ, “లోపల బెని ప్రశాశించురనము గలది 

చద్రాహొపాక మనంబడు ” ఉదా: 
Coa క. పిన్న టనాంటనుండియును బెక్కూు.నుఖంబుల వే మాన యె 

నన్నియం6 గన్ఫజడాట నిటువంటి యవస్థల కోర్య లేక యా 

పన్నత నొంది యున్నది నృపా'లక! జానకి కరకు భక్తి కినం 

పన్నతయుకా కుచిత్వ మస సమూనసతీత్వము నూకు చెల్ఫెడికా. 3) 

I. 
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£t . జ గగ పై స అ, కక ట్ అజ మ, జంజాతాతు (డు కౌరి ఉస్ట్ర అ మహాసౌధా గృభ్భం'గారకకా 

గలహంసావృత హౌమపద,పిఖా కాసారకజొ వేరణా 
0 ఆశే 

సలిసంణాదితతౌ రకక దరుఖతావర్షాను నేలోదయ 

తలపు ప్పౌంకురకో రకకా మణిమయ ప్రాకారక కా ద్వారకళా.”) (భాగ, 1) 

ఎక్టా పగ్గడయు నీనియమముల బ్ర యోగించియున్నాండు. 
క, సంకు అంతం గాంచిరి, గోమంతేము విపినకుసుమకుంచితేశబరీ 

నీమంతేము నిన్నే కణ, క్వంమంతము( గనకమయమహి ామనింతేంబు కా.” (హరి, ఉ.) 

ఈయలంకారమును మొదట భాస్కరుడు కనిపెక్లైనని తోంచుచున్నదిం 
ఊఉ దొ: 

ఊ పాటితదుపు, స్ప సత్వభునవాటక “నిద్ధబలానరుద్ధ ళం 

గాబక us ంథిల భ్రుకుటి గాథంలా టక c రల రకా 

కీలక ర రసి కపబుఖేటక ల ana గాంచు రయ్యెడకా."” 

నాటక నంత్రవాసచి పరిణద్ధశన స్క 

(భాస్క నః చొల,) 

దీనినింబోతన యవనేకచి త్ర గతుబు మిగులరసవంతముగాం బోవీ.ంచెను,ఈరా 

మాయణకర్త యగు పేంకటకవీయుం కోతన ననుకరించి మయూయలం కారని శేష 

మును వన గ్రంథములయందుం బలుచోట్ల స్థసించెను . ఉదా 

ఓ(న్షా ఆంరిం దూలుచు రెమబొణసతితుం డె యుసన్నవానికొ సమి 

తక్క రకా దుర్హభసక్యక్తీశ విలసత్సా మా జ్యసీంహాననో 

ద్ద్ ర్లకా దుందుఖ్ దాన వాదిక సమస్థారాతసంత" నసం 

a రక భర్తను గాంశౌం దార ఫఘనకో కాకల్పితసార్టంత రూ మ, (కమీ-0.) 

“ఉ. రాముండు ఖానువముక్కు లలలాము6డు భూరిఛుజావరా క్ర మో 

ద్రాముండు కీ రనీయగుణభా ముండు ఘోరబలాధికాసుఠ 

సోమవిరాము డు గృరణనోము ౬డు వీర్వజి తై కపీంగసు 

త్రాముండు భూరదోర్వి జితరాము (డు సుము నిశాచరాధమా!) 

అట్టి బలశాలి జయశీలి నబ్దమాలి, నమిత తేజోవిశేవ జితొంళు మాలి 

వాలిని సధించె నమ్లహీనరుని గలు న 

(అక.) 
(స్తే, 

ననుచు దలపోయు టది వెట్టీతనముగాదె.”'(యుడ్డ.) 

“క, "పుణ్యము తపస్విలోకళ ,రణ్యము బహుతరుమ్భ గాభిరాజితేరమ్యా 

' రణ్యము ధృతేఫలజలలా, నణ్యక మాభూభిరం బవారితీశ "ర్యా 1) (అయో.) 

(1 కే_గ తివిరి తపసుల కోర్కులు తీర్చ దాత, శ్రితపరిత్రాత భారతీచి త్త నేత 

భూశేనిర్హాతే కుళలసంధాత ధాత, చెలంగ దీర్ణాయువొసంగి రతీంచుం గాత | (కో శ్లజన 1.) 

“చ! పొలుపుగ కళకు నంశమునం బుశైం బ్రతొపజితాంశుమాలి దో 

రృలపరిపాలితాగచరపాళి దురంత నితౌంత విది షష 

త్కు. లననకీలి పౌ మళతతో యజమాలి యనారతౌజిని 
ట్ట లజయశీలి వాలి దివిషద్దణసన్నుత శౌర్య శాలి రై లీల (పౌలు 



Ixviii వ్ క, 

ఈకవి వ్రాసీనపద్యములయందు. గొంచము పూర్వక విచ్భాయలు గౌనవ 
_ య్చుచున్నన్, 

“చ, అటం జన కాంచె రామవిభు. డం ఏర చుంబిరసాలభార్టరీ 

కట జత మాలతొలనటకుందకురంటక కోవి దారవి 

స్క్ఫుటకరవీరలో ధ్ర తరుచూతమధూక విశాలకింశుపా 

పటలవిరాజితిం బయినభాసురదానము భూరిదానిముకొ.” (అర.) | 

“చ, అటం జని కాంచె భూమిసురుథ6 డంబరచుంబిశిరస్సరజ్ఞ్ఞ జరీ 

సటలమ హు ర్వుహు ర్లుదటంగతరంగమ్భృదంగనిస్వన 

సృుటనటనానుళూపపరిఫుల్ల కలాపక లా పీజూలముకా 

గటక చరత్క_ శేణుతరకంపిత సాలము శీత శె లముకా (మను. 2.) 

“క, కలవన మె జితకోకిల,కులరన మె యారనం బకుంఠతగతి వీ 

నులవిం చై యమృతపుసో నలపొం దై పురమునిండ నలువుగ మో, సెక ('బొల.) | 

“క, వీనులవిం దై యమృతకపు, నోనలపొం దై యమందసుమచలదలినీ 

గానమ్ముక్కం డై యాస్యన, మానంద బృహ్మ మైన నధిపతి నల్కె క” (వసు. 2, 1) 

నేండుగా నొ కనిందితే యజ్ఞ ఫలస్ఫృద్ధి సఫలంబు మారాక సంయమిోం ద్ర ! 

చేండుగా నాకు మౌనితజన్న సంసిద్ది గలిగి మికరుణచే గాధితనయ ! 

"వేండుగా నేను భూనే నేతలలో: జోల మాన్యుండ నైతి నో మానివర్య ! 

చేండుగా నాకు నగ్బియు సమకూ'ర నీయాలోకనమున6 బద్ధాప్తతేజ ! 
'తే.గ్..బ బ్రహ్మతుల్యుండ వై వై ననీపాదరజము, సక నాయజ్ఞ సదన మసోకభంగి: 

గడుల బబిత మై కేనరాళథ గల్మపంబు, అడం “మిక్కిలి ధన్యుండ నెతి “నేయు 

(వాం) 

66న్సీ 

* నేండుగా మాకనిందితప పర్వసామ్మగ్ని, ససరింవె. నీరాక కుబలయయేళ! 

చేడుగా మాతమానిఐహంబు అడంచె నీయాలోకమహీమ లేశ కైకమిత్రే!. 
నేండుగా మాకు నన్నియు౯ గూక్చె నఖిమతాక్థములు సేసన్నిధె రాజరాజ! 
చండుగా మాకు మానికసౌమనగ్యంబు లొసలా నీపాదా ప్రి వసుధ నేర ద! 

తే. గీ. సురఖిచరిళుని నిన్ను నిచ్చో భజింపం 
శా గలిగె గాని సఫలతాకలిత యె వె 

లె మదీయకాంతారాగలత్మీ యింక +] 

దరమె మాచాతిచిరభాగ్యగరిమం బొగడ.” (ఇను. లె. 5.) 
జ, ఎక్కు శ నలరు. డేనం దర లక్షణ పచ్చు న నటంచు జూచు "శే 

యిక్కు. ప జవ్వు "కైనను మహీసుకేసల్క_ ని యాలకించు నే 

దిక్కు. తళుక్కు మన్న సుదతీమణి మెజిగిగాC దలంచు లో 
నక్కు_జ మైనమోహమున నారఘు నాథుడు (శ్రైాంకేచిక్తుం డై (ఆక. 

“ఆ. ఎక్కడం జప్పుడైనం దరేౌక్నణ ఎప్పె నటంచు లేచు “చే 

దిక్కున నల్ము కైన సుదతిముణిమా టని యాలకించు “సే చు 



పీథీక, lxix 

చక్కి_€ దళుక్కు_ మన్న నెలజన్యని 'మైసిరి యంచు: జూచు న 

నక్క! కిరీటి మోహసముద గ్రత చేమనవచ్చు నయ్యెడకా.”' (విజయ. 3. ఈ) 

ఇట్టివి మణి కొన్ని యున్నను గృంథవి స్తరభీతిచే నింతటితో విరమించితి. 

ఈగంథమందు ఛందోవ్యాకరణలకుణ విరుద్ధము లగు పెక్కు ప్రయోగ 
ములు గనంయబడుచున్నవి గాని యీము ద్రణమునం దవి చాలవజకుముద్ర కొాలయస్థ 
పండితులచే మార్ప(బడినవిగాొన నుదాహారింప లేదు. ఇట్టిదోవములు ప్రాచీన కవుల 
గృంథములయందుం గూడ గానవచ్చుటంబట్టి యీకవి లాకుణికుడు గాం డని 
మనము చెప్ప లేము, 

ఈరామాయణముయొక్క_ ప్ర త్యా శ్వాసాంతమందును నానావిచిత్రబంధ 
ములతోం గూడిన పద్యముల వతినిపుణముగావ్రాసియున్నాండు ఆరణ్య కాండములో 
రాముండు నీతను వెదకునపు డీకవి నానావిధచి త్రవృ త్రరచనయందుం దన కున్న 
ప్రావిణ్యమునంతయుః ట్ర కౌళింపంజేసెను, 

భాషాంతరీకరణము. 

భగవద్వాల్మీకిమవార్షి ముఖకమలనిరర్లళ వినిస్సృత మకరంద ప్ర వాహాయమా 
నం బై చతుర్వింశతిసవాస్ప క్లో కసంఖ్యాపరిమితేం బె విరాజిల్లుమూల రామా 
యణము నిమ్మహోకవి యొక్కండే స్వస్నసా మాత్మృత శ్రీ కృష్ణవర ప్రసాదాధిగత 
నిరుషమానవిశ్శ్ళంఖలక వితామహిమంబున సహృదయమవాదయంగనుం బగురచనా 
ఫణితి శోభిల్ల సమగ్రముగా నాంధీ9కరించి శాశ్వతకీ రిం బడసెను. ఇట్టిపని మిగులం 
దుహ్మ్క_రము. ఏలయనంగా:కన్రలకు నొక గ,ంథమును స్వతంత్ర ముగారచించుట 
సుకరము, స్వకృతియందు. దమకవితాపాటవమునకును చాండిత్యపరిమితికినిననురూ 
పము లగువర్ష నంబులను విషయమును నలవరించుకొని దానిని రచింపవచ్చును. 
భా షూంతరీకరణమందో యట్లు సేయ శక్యముగాదు మూాల గ ంథము ననుసరించి 
వ్రాయవనలయును.నా నావిధవర్ష నోపశోభితం జై తత్త పతిపాదగంశై యతిగంధీ 
రార్థ యుక్తం బై మధుమయఫణితిసమలంకృతం బై యొప్పారు నీరామాయణ 
మనునికివోసనరాజము నన్యూనాతిరిక్తముగా నాంధీ/కరించుటమికి_లిదువ్మ్క..రము. 
అది సరసవచనరచనాధురంధరుం డగు నిట్టిమహోకవికిం గాని తదితరుల కొలవిగాదు, 

_ వాల్శికిరామాయణమునకు మతత్రయపూ ర్వాచార్యుల నేకుల నేకవ్యాఖ్యా 
నములను రచించిరి. వానిలోం గతక మహేశ్వరతీర్లీయ గోవిందరాజీయ వ్యాఖ్యా 
నము లెన్నందగినవి, కతకవా్యాఖ్యాన ము త్తరహిందూస్థాననుం దేకాని మన దేశపు 
వాడుకలో లేదు. మిగిలినమ హే శరతీ రియ గోవిందరాజీయ వ్యాఖ్యానములు "లం 
డింటిలో విశిష్టాదై (తుల దగుగోవిందరాజీయ వా్యాఖ్యానము రసవ_త్రరమయినది, 
ఇంతరసవంత మయినవా్యాఖ్యాన మాప్రపంచమం 'ెచ్చటను గాన మని ప్రతిజ్ఞ 
చేయవచ్చును. వాల్మీకి రచించినమూూల మెట్టివో యీవ్యాఖ్యాస ముట్టిది, “* పెరియ 



కే వీసి క, 

వాచ్చాంబిళ్ల” యనునొకప్రాచీన విశిష్టాదె వ తాచార్యుండు శామాయణమందలి 
ఇయెదువందల క్లో కముల నెంచ్ ద్రావిడ కభావచే నొకరసవంతీేముయినవ్యాఖాన్టీనమును 
వానియున్నా(డు. దానికి “తనిన్లో క” (అద్టతీయళ్లో కములు) యని పేరు. 

ఈవేంగటకవీ యీవాలీ లకి రామాయణమును దెనింగించుటలో మూడు. . 

క్తుల నులంబించియిన్నాయి.. ఎ న జూ 

1, పూర్విప్రబంధ సరణి ననుసరించి కొన్నిచోట్ల యమకానుప్రాసాదిళక్షా - 
అంశారముబతోను, హాపకో శ్వే) మాకిక యా క్యా ద్యగ్థాంంకారములతోన స్వాతం 

తో ముగా వర్షించి యగ్ధిమును సంచి పద్యముల వ్రాసియుస్నా(డు. (ఉదా: 

గోకీ. చాల. 159,305! అయో, 400,90; అర. 68,188; కిషీ,.0.90; సుంద. 864, 

ఈకవి యుద్ద కొండముకొొసను. _సంధ్యాసమయనర్మ నము చంద్రోదయ 

నూరో్యోదయ వర్ణనములు మొదలగువానిని స్వతంత్రముగా నలిరమణీయ మగు. 

కల్పనలతో వ్రా “సను, 

3. మతికొన్నిస్థంములయందు మూలశ్టోకమునకు సరి మొన తెనుంగర్థము 
చానసీయున్నాండు. ఉహా__ 

మూ. “న చ తేన వినా నిద్రాం లభతే పురుషోత్తమః 

CRE 

ఒభూూన పరమృష్తీ తో డేకై రన పితామహః.” 

ఇం ధిగకరణము . “కం, సాంపర రామభద్రుండు 

(బాల. 1కి స) 

ననిమిషులచేత6 బంక జాసనుండు వ వోతె.? 

(బాల. 483-436.) 

గం 28 

a ళా వాళు ణి అట త 

మదా. “రతం మా హోగన న్నేత దృత్స హారీ చ వార్గ్ వః 

సౌ పహాకారషషట్యూ. లౌ విద్యా ళృ వివిధా సథా.' 
. క అవి 

ఆంపఫి. క్ట మునివర! గోరత్నం బది, శ ఈ 

వ్, ఎ ఉళ్లు | నీదివ్యశబళ సిదగను నికు 00 (బాల, 1005, 1006) . 

ముతా. “నాన్ఫ శ్వేద షిసీతస్య నాయ జూర్వేదధారిణః “| 

(బాల, 58. 9-14). 

ఉ ఈ ఈ EE.) 44 ఈ 

సిద్ధ్యంతి హీ కథం తస్య కార్యాణాం గతయా౭. నఘు!” 
అంధ. గతే, గీ, జననరకుమార! బుగ్యజుస్సామవేద .4 ఎ లం 

వ. . ళం నట్రైవానికార్యగతు లెవ్విఫంబున సిద్ధించు.)” 

(కిష్కిం. 150-254.) .. 

434 “ 44 ఈ ' 



వీథి క్, |! 

మన్యలే హీ యథా2_2_త్తానం తథా భ్రాత్యూం స్తు రాఘవః.” (అయా, 8. 14.19.) 

ఆంధీ. “మ, గురుదాంతుండు కృలజ్ఞాం డార్హిహరు 46 ఏ6 9 

చ, 49 ౩. మనమున నింతేనట్టు పలుమా "అదం గుందలో నేల దీనతకా.” 

(అయా, 197_202, ) 

మూ (ఆత్యంత సుఖసంనృద్ధ స్పుకునూర స్పుఖోచితః. 

+3౪ కల శిళటి a౪ టక 

తామే వేక్య్యాకునాథస్య భరతస్య కథాం కురు.” (అర. 16. 19-37.) 

ఆంధీ. (క, అతిసుఖ సంవృగ్ధుండు . 0 0 

Ch ఇట న కారానూవముణిదొష గ మెన్ఫం దగ దోయబొ పునంకో తిమా!?? | 

లుల ప ౨ టి 

(ఆర. 261-266.) 

మూ. యా భాతి లకీ రృువి గుందరస్థా తథా ప్రదోషేషు చ సాగంస్థా 

రాజ్యం సమాసాద్య యథా నరేంద్ర, స్తథా చ్కకాక్ విరరాజచం ద్ర,ః.”(నుంద. 5 3.7) 

ఆంధ్. | “తే, గీ. అవనిలో ముందరా దిస్ట యైనల 
ప సా . .e మనోజ్ఞ పూజ్య 

జ్యమ నొందిన నృ తి భంగి6 జం గుం డం నెక (సుంద. 156-191.) 

మూ. త స్యాధ్టిచం కృమ్య రథం సచక్రిం  సాక్వన్వజదృ్రమహాపతాకకి 

వారీ న్విళల్యాకా సహ లక్షుణోన చకార రామః పరమాహ వారో.” (యుద్ధ .59. 136- 145) 

ఆంధ), “చన, అనుపమస్థూగర కారు] గుణార్భటు లంబకవీథి నిండ. 4 |. 

అరిచి CEE OR) +4 ఎ ఏ 4 

G. “0౪ 02 విశల్యూలయగా నెనరించె నందజుక్."' (యుద్ధ... 

ల, తానును విశిష్టా దె వ్రత మతసిద్ధాంతనిస్టాతుం డై వెడాంతభఘట్ట్లములయం 

దును, బవాస్థ లంబులయందును గోవింద రాజీయవ్యా ఖాన్ట్ర నము ననుసరించియే 

సుమారు గ్రంథమునంతయుం "డెనింగంచెను. ఈరీతియే గంథమందంతేటను బహూ 

₹శముగాం గోనవచ్చుచున్నది. డఉజా 

“ప్రా ప్లే మరా పోల సి తస కొ పదెెల్యాః ఖుదిరా స్పథా 

త్వాంతో బిల్వసహి తాః పర్లి నళ్న త భాషే 

శ్లేష్మాతేక మయ స్తే ఏకో "పవ దారుమయ ము శా 

ద్వా చేని విహితా త తత దానం వం హా 

కారతాస్సర్వ ఏవైతేళా Ey రజ కోవిద 

శోభార్థం తస్య యజ్ఞస్య కాంచనాలంకృతా భ నన్ *’ 

గోవిందరాజీ యవా్యాఖాసనము. 

= అం. గ § బ్ అ i { Cra om ష్ శ 7 న 7 “రాజ్జుదాల సే ష్లాతకః అయ మృత విన్యాస కృ కామః రా? క దొలోే ౬౬ గ్పిప్పః! అగ్భికబ్దేన అన్ని 

స్టానవేది రుచ్య తే. సోజఒగ్బ్వెస్టః ప్రథమయూసః; తస్య ద మీణో స్పరపార్శ ప్రయో చ్లేవదారుయూ పౌ; 



lxxii వీరి కో, 

తేచాం శత్రీయాణాం దక్నీణత తొ బెల్యా ఊ:తేరతే త్రయః. తేషాం నపానాం దవీ,ణత్యస్త్ర యః 

ఖాదిరా ఊఉ క్రరత పయః పంచదళానాం దటష్నీణత తమః పాలాశా ఊ ర్త్రత త్రయః 

ఆంధ). న ల్ల ట్లభినవవిభవశేషంబున నయా్యాగంబు చెల్లుచుండ నళ అచట చిలి 

నంతియదూకంబున నాటు పాలాశయూపంబులు గా నేర్చటిచి”” (బాల. 8859) 

“హూోతా౭_ధ్యర్యు _స్లథోద్రాతా సా స్తేన సమయోజయకా 
మహి షా పరినృత్తా్య్యాచ వావాతొం చ తథా పఠామ్.” (బొల. 14-82.) 

“వ్యా. ఏలే టె హాదయ శృత్వ్వారః, స్ు గుథాన ది రజో మహిషీపరిన్ఫ త్తిభాషం సహావాహా 

తా మపరాం హాలాకలీర చ రాజ్ఞో దక్నీణాక్టం పరిగృహ్య వా ఎనన వనమయోజయక; రమణప ద్ధ్న్తే 
నాగ్భహ్హా న్ని క్యర్ణః. “మహో దీ 0 ం బవ్వాలే దదాతి చాపాతోం పరత్ర, పరిన్భ త్తి తి ముద్దా తే)పాలా 

కలీ మధ ర్యన ఇతి.) 

ఆంధీ) “వ తత్కా లదత్నీణార్థంబు దశరథువినలన .....వారల గ్రమ్షణ నతని క్రొ సంగిరి.” 
(బొల. 338.) 

“గచ్చతొ మాతులకులం చర తేన తదా2._ నఘః 

శత్రుషఘార్నో నిత్యళత్రుఘాగ్న్వే సీత్రేః చీ తి పురస్కృృతీః (అయో. 1.1.) 

“వ్యా, మాతులకులం చూతులగ్భహామ్, కదాషిర్ళ ఫ్రా శ్ర కుజ్జానంకరం, అనఘఃసోదరోలక్షణో 

బలనంతం రామ మాని చ్రీతేః, మయాడాపి మహ ద్మాశ్సయ। క ర్య ఇ త్యేనంవిధకలు నబుద్ధిరహీ తే 

ఇత్యర్థః నిత్యశ శ్రున్న ర = నిత్వశ్శత, తృ కావమాదయః తాకా వాంకితి, తథా. నీతీః మూతులగ్భనా 

వాసజేనితేపౌఖ్యాదిక మనేన వినా అసక్క_ల్బ మితి ధియా౭._2_నీత ఇతిభానః; శీ తిపు రస్కలృలేః- 

చైలౌప్రఛరత విషయే గూ “క్వాంన్ల పురస్మృృతే:ః సరిత ఇత్యర్థః. 

ఆంప్ల). కవ. పితృ భార కృేనుజ్ఞానంకేరంబు న «0.౪ యెకనివెంటం జనియె.” (ఆయా. 2.) 

““నితే స్ఫుఖతేకం రామే నత్యము సృతి రాజని 

అల మన్య హీ భు శన పరమార్థ రలం చ నః 

యథా పశ్వ్యామ నిర్యాంతం రామం రాజ్యే యతిస్టితమ్ 

వత్రో హీ నః ప్రియతరం నాన్య త్కించి “ధృవిష్యతి. 
2-ఖిపేకో రామస్య రాజ్యే నామికి తేజసః ౫” (అయో, 17) 

“వ్వా. రామే రాజనిసతి తతో=_పి సుఖ్లుతేరం నత్చ్యామః్క ఆల మితి. రామ రాజ్యే పు, వతి 

స్ప్తం ఆభిషి క కం రాజమా వాచ్చే నిర్య్రాంతేం, ఆద్య పశ్యామయథా సాకాళత్కురో యది ఏతత్సుఖలా 

భశ యాది, తదా భు కన ఐహీక విషయేణ దజ్ఞన్య సు ఖేన చ తథా పరమాశే॥ ౩ పఠమైః శేషః అర్థెః 

స్వరెదిఖేః తజ్జన్య సు ఖె శ్చ -నక8 ఆఅసాకం, ఆలం. మాస్సు; కథ మేవమి రీ ఆహ;---తత ఇతి. 

అమిత తేజసః - రామస్య రాజ్యప్రా ప్రి పయాతునా అల్ఫిషే, కా యథా అభిషేక ఇతి యత్, తతః అభి 
పక  జన్యభూమానంద, బృహసా మాతా) ా రజన్వసుఖాత్ , ప్రీయతీరం ప్రేమాతిశయాస్పదం, అన్య 

త్కాంచి న్న భవిష్య ఈ 

చమూ ఉఓ6న్షక్షు = తస్తా న నృనః కశ్చి చ్చకంషీ వా నో శేమాత్, 

నర శక క్యపా కస్ట హు మతికాంకే౭.పి రాధే 
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యశ్చ రామం న పశ్య్యే త్తు యంచ రామో న పశ్య త్రి, 

నిందిత స్స ననే ల్లోకే స్వాత్తా౭. ్యేనం విగర్హ తే.” 

వ్యా. రాఘవే, అతి క్రాం తే౭._పి దృస్ట్రపథకుతీ తేఒ_ వీ సకల జనమనోనయనసగంమోహానాకాొ 

ఇవా హో శ aR కే స రానుఫ నజని వే వాసనాబలేస పురతిః పరిదృళ్య మానఇన స్ట్థితాత్ త్రేస్తా నరో క్రమాత్ ; మనళ్ళత్తు 

కీ బా అపా కృష్టుం నివ రయితుం కశ్చి దపినరఃపుమాకా న శక్నోతిి నరాల ప్యేవం; నార్య8 కిము 

క్రేత్రి భాస. యశ్చేతి. స్వాతా2- ప్యేనం విగ కలే రామేణ సకృద వ్య దృష్ట్రంతిస్య సొన్నిధ్యానాన్ని 
. న్ జ్య గ f కవు " : వీ క ష్ ధ్యయో శృతుక్యనోభ్యా మపళ్యంతేం చ లోకా ఏన న కేనలం విగర్హంలే; అపి తు స్వాత్తాఒ-పి 
స్వయ మపి దుర్భాగ్యం మాం ధి గితి విగ ర్హంత ఇత్యర్థః ౧” 

ఆం గ్లీ *న. మన కిప్పుడు భోజనం బేల? ... ... తన్ను. దాన గక్ష్మించుకొనును” (అయా) 

“కిం త్యా మన్యత వై దేహః లతా మే మిథిలాధిపః, 

రోమ! జూమాతరం ప్రాప్య _స్టీ]యం పురుష వి, గృహము 93 (అయో. 30. పె.) 

“వ్యా. మాం త్యక్త వనం గతం త్వాం, యది మే పీతా శ్రుణుయాత్. తదా త్వాం 

సగ ఖ్రన కాచి త్ఫురువవేషం ధృత్వా మత్కన్యా ముపయేమే ఇతి మన్యేత. యద్వా. కూూరావ! 

త్వాం పురుషవి గ్రహం ఆకారమా త్రేణ పురుషం _స్ట్రియ మేన వసంతం జామాతేరం ప్రాష్య క్షి మమ 

న్యత తత్తే (6 నజ్ఞాతవా నిత్యర్థః. యద్వా వై వెదేహో మే పీత, త్వాం జామాతేరం ప్రాప్య లోనె 

త్వద్వ స్రతిరి క్షం పురుష విగ్రహం పురుసొక్ళతిం సర్వ మపి సయ మమన్యతికిం కిశుర్ల మమన్యత। 

యద్వా రావుజ, అమాతరం, వూవ్య శ స్తం, పురుష, విగ,హం, ఇతిశేదః. -ఫారామజరమ 

యితుం జాత అనతీర్ణ హేష్ట్రతష! క్రీ చార్థకవతీర్ణపరకువ్రకు! అమాతరం వ్రణం మాతృన్య తిరి కాం 

సపత్రీ ,మూతేరఠం కైకేయీం ప్రాస ప్య ఉద్దిళ్యవై దెహి దేహో మే పితా వి గృహం కలహాం అమన్యతేకీం నామ 

న్య తై స కై శేయ్యా సహ ఏతోదృళకలహ ఆయాస్య తీతి నజ్ఞూతవా నిత్యర్థః. యధ్య్వా--రామజామా 

తరం ఇ త్యేకం పదం. పురుషవి గృహం. రామజూమాతరం చఆనందరాపజామాతరం త్వం ప్రాప్య 

వె చేసో మే పీతా, స్టే!యం స్వ స్రీ)యం, స్టే!య మి త్యుపలత.ణం; పుట్రేమి లే త్ర కళ్ త్రాదిక 

మాముస్మి కం చ సత్య మమన్యశకిం? కింతు సర్వం తుచ్చమితి జ్ఞాత్వా సుమాదంవర్తాల్లో ధం .? 

ఆంక్ష. “ద, విను మిథిలాధినాభు( డతివి ళుతకీల్రి విదేహు6 డైనమ ,.4, ... 

. 0 64 ముగ దలంపుచు నానందవూరు. శయ్య,” (అయా, 655-660, ) 

““ఆహాం సుతా నరవ్యాఘ))! న్ర్తమాన మదూూరతే ౩ 

బృవాలోకం న గచ్భామి త్వా మదృష్ట్వా ద్రీయాతిథిహ్. 

త్టయా2_ హం ప్రరుష వ్యాఘ)! ధార్శి'కేణ మహాత్మ నా, 

సమాగమ్య గమిహ్యోమి త్రిదినం దేననేవితమ్.”” (ఆక. 5 

“వ్యా. హేనరవ్యాఘుి) పురుపో త్తే తము! అదూరతో వర మానం బహు కాలం మనసా భ్యాతం 

అధునామమ భౌగ్యనశేన చాయా ఇ ప్యదూశే నర్తమానం ప్రీయాతిథిం ఆ త్వామద్భ స్టా బ హ్మలోకం 

నగచ్చామి. క - 

క్వయేతి క్వాం ద్ర! ధార్మి శీణ. భ ర కరా నీలేన కలీ: మవోత్మ నా మవోకొజగదా 

ఇారక8 ఆకా మూ ర్రిః యస్య త్వయా పరమపురుషేణ సమాగమ్య తె, తి దినం నమిష్యామి నిత్య నిరతిశయ 
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ని రృలానందస్వరూపస్య భ క్రజనపారిజాతస్య తప దర్శనానందం విహాయ మమ CA) వ ఇ నేన శ్ముపి 

J 

(ఆక. 75.) 

ఆంధీ. “వ, చిరకాలంబు మనోమార్షంబున ఎదకంబడి.,...4*,బ బ్రహ్మలోక ంబునకుం జనియెద." 

పై వైఖానసా వాలఖిల్యా. స్సం పృకాళా మరీచిపాః, 

అక క్యకుట్టాళ్చ బహవః పత్రాహారా శో ధార్శ్మికాః. 

దంతోలూఖలిన “శే శన తశ వోనజ్ఞకాః సశ, 

గా తళ య్యా అళయ్యా శ్చ క థవాఖ్రావకాకకాః.”) (కిష్కి._0. 6.) 

“a. ©, హణో నఖజాత" వై ఖానసాః, కేశ జాతా వాలభిల్యాః, సంప వృమాళాస్తుళగవతేః 

ప్త 
పాదప అ కాళ సహసా మహార్థ యః, య ద్వా ప ప్రత్యహంజీవన పాననంసంపాద్య సం తద్వినియుజ్య 

పర్తంతే యే తశేసం శుమెళాః ప కీచిపా శ్చంద్రి, 'కొపాయిన ఆశ కా స్తు ఛతుణార్థం పీ రణం 

శ్యాదీ నళ  శ్యనవష్టియం తీతి తథా, కేత్రాహారాః జీర్ణ పర్షాళ నాళ య్ క్స్ చ్రీహ్యాదీకా దంచ? ఖండ 

యతో గక్షయంతి నే దంతోబూఖలినః, స డన జా నామ కంఠదఫ్ను జలే సి స్టే తపః కర్వంకేః, 

శ్రుశయ్యా స్తు కేవలం స్థలే శాత్రెై శేస యే శే కథ్యా యే కదాచి దపి న శేరశేశే ఆశంయ్యాః, 
అభ్రావ కాళ కాః యే వాతౌకప పవేసు అభ్రావకాశే అసంవృత దేశే తపళ్చరంతి తథా, ఆకాళ నిలయా 8 

ఆకాశ ఏన వాయుధారణబలేన జ నిలీయంతే కే తథా!) 

ఆంధి) “ఏ. మణియు భగవత్పాద ప్రృమాళ నజాతమహర్దులును, ,* ..,గగనంబునందు విలీను లగునట్టి 

యా కాశ నిలయులు ను (కిష్కం) 

సుందర కాండములో హానుమంతుండు సీతతోం జెప్పిన “త్రి స్థిర (క్రీ ప్రలంబ 
కృ త్రిసమ (క్రిమ చోన్నతః.” అను నీమొదలగు రాముని సాము ద్రికలతుణము 
లను "చేలుపువొకేషముల కన్నింటికి నీకవి వ్యాఖ్యానార్థము ననుసరించి పద్యముల 
గూర్చెను, (నుందర. 110-796.) 
“మూ, రానణో నామ దుర్వ లో రాతసో రాత సేళ శ్వారక 

తస్యాహ మనువ్రో భ్రాతా విఫీషణ ఇతి శ్రుతః) విఖీషణళరణా గతి (యుద్ద. 17 స) 

“వ్యా. రావయ తీతి రానణః ఇతి వ్యుత్చత్వ్యా నా మైన లోేకకంటకళ్వందో్యత్య తే దుర్చు ర్త 
ఇ త్య నేన కృత్యాకరణాకృశ్య కరణయూాపదోేవత్య ముచ్యతే. రాక్షస ఇ త్య నేన జాత్యా కర్ర 
ముభ్య కే రాకు నేళ్వర ఇ త్య నేన ఛృత్యసంబంధ్యప, పు, యు కృదోపక్వ ముచ్య తే. తస్యాహ మనుజో 

ey తే త్య "నేన స్వస్య రావబణసంబంధ నిబంధనదోసవ త్వ ము క్షం భనతి అనేన; ా ''ఉపాయే నైవ 
సిద్ధ 3 హ్య పాయా వివిధా స్తథా, ఇతి యా గర్వహోని స్త స దైన్యం కార్చ్పణ్య ముచ్యతే” ఇత్యు క్ర క్ష . 

నర్వహానిలత తుణం కార్చణ్యరూపమంగం ప్ర కు దర్శి తము.” 

“మూ సో2_హం పరుషిత న్రేన దాసవ ఇబ్వాఐమానితః, 

త్య క్ట పుత్రాంక్స దారాంశ్చ రాభఘవశి కరణం గతి (యుద్ధ. స. 11) 

“వ్యా. చాసవ చ్చాౌవమానితః, ఆ నేన ఈళ్వరస్యనిన్తే తుకకరుణాపరిపాకభూూ తే నైవ రానణావ 
మాేన ప ప్రృయోజ నాంతకవై వై ముఖ్యం జూతం, తత శృ పరమప్పురుపా? సరూప పరామ ప్రా వ్యర్థం రామ మేన 
శరణ మషగతో౭_ పీ సృ త్యాహ; --త్య క్ష్వేతి. త్య క్యా పుత్రాంశ్న చారాం శ్చ త్యనేన ప్రాతిళూల్య 
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వక్ణనరూప మంగ పృదర్శితమ్. రాఘవంశరణం గత ఇ త్య నేన అక నికేపరూప మంగ ప్కదర్శితమ్. 

“మూ. సర్యలోకళరణ్య్యా య రాఘవాయ మహా హాత్మ నే శ 

నివేదయత మాం తీ పృం విఫీషణ ముపస్థితక్. 90 (యుద్ధ, స 17.) 

“వ్యా, సర్వలోక ళఠరణా్యాయ అధికారిభేదమంత శేణ సురనరవానరతిర్య క్ట్సాపరాంతా నాం 

సర్వేహిం సమ్మాళ్మయణీ యాయ రాభువాయ, “ఆన్యే2_పీ సంత్యేవ నృపాః గృథివ్యాం మాంధాతు 

శేతే తనయాః చునూకౌః, కిం త్వేర్జినా మర్ధిత దాన దీవాక్ళత ప్ర, తేళ్గాఘ్య మిదం కులం తత్ *ఇత్యా 

దివచనెః ప్ర/నిద్ధవై భవే రఘుసంశే అనితీర్ణాయ, ఆశే నార్థ్నాం | ప్రాక్థనావై ఫల్యం నా స్పీతి ద్యోతి 

తమ్. మహాత్మనే పరమాత్మ నే నూం రామ మేన సర్వవిధబంధు కే న్మాశ్సితం శీప్క మి త్య నేన శీతల 

సురలిసలిలం ప పద్దాకరం దృష్ట్రవతః తృషితే స్యేన విలంబాసహత్వం ద్యోత్య శే. నివేద యతే విజ్ఞాసయతే 

“వాచా ధర ర మహా” ధాత్రి న్యాయేన ఆక కేన భసతొం మహా నుపకార స్పేత్స్యతీతిభావః. సర వ్ 

లోకశరణ్యా యేత్య చేన శోకేన “అప్రాక్టితో నగోషాయే దితి తత్వార్భ నామతిః, గోపాయితో భన 

త్యేవం గో ప్తృత్వ వరణం సృతొ మిత్యు క్షమ్ గో పృత్వవరణరూప మంగం |పృదర్శితమ్. ఉప 

తం సమీష ప్రాప్య స్థితిం అనేన 6రశ్షిప్య త్యనుకూలం న ఇ ల్యేవం సుదృథ్లా మతిః, స విళశ్వాసో 

భవేచ్చా కృసక్వదుష్ము తీ నాశని' ఇ త్యుక్తం విశ్వాససూప మంగం ప్రదర్శితేమ్. నను ఇత్య్యూకు 

నంళస్య. రాజ్ఞో రామభదృస్య సర్వలోకశరణ్యత్వేం పరత్వం చ విఖీషణేన కథ ము కృమితిచేత్ ఉచ్య 

శ్రే, పరమాపద్దతే స్యాపి ధర్మే మమ మతి ర్భృవేత్, యాయా మే జాయతే బుద్ధి శ్యేషు యే 
ప్వాక్ళమేషు చ సా సా భఎతు భర్మిష్థా తం కం ధర్మం చ పాలయే” దితి ప్రార్థి లేన బహ్ణా 
“ధరి రి స్ఫత్వం తథా సత్స!తథా చె తై కద్భవిస్యతీ తి ద శ్రఐరక్వేన రామం స కలజగ దృ దక కుణార్థ మిమ్యూకు 

పంశేఅవతీర్షం పరమిధర్శరూపం పరమపష్పదుషం నారాయణం జాత్వాతథో క్ర కవాని ప్రస సర్వంసమంజసమ్ 

44 ఇక ఆంధీ, (న "నే నిబ్లు వానిచేతం బరుషితుండను, చాసుని యళ్లు యసమానితుండనై 

46 . భగవచ్చాస్రా క పడ్విధళరణాగ తీలక్నణంబు లేర్పడం బలికిన 

(యుద్ధ -325.) 

ఇ ట్లకవి య నేకస్థ్టలములయందు వ్యాఖ్యానము ననుసరించి వ్యాఖ్యానపద 

ములను సం గృహీంచి భే పాంతరీకరణము చేసియున్నాడు. తెనింగించిన గ్రంథ 

మంతయు విశిష్టాదై తనుతానుసారముగా నున్నదిగాని య_దై ఏతి తెనింగించీసదని 
యెచ్చటను న్ డై గ్రతీనిద్ధాంత లేశమయినను గాన రాదు, 

సంస్కృత రామాయ గాం, ధీ కృతరామాయణములలో నున్నకభథా వె వై పమ్యుము, 

దశరథుడు పట్టాభి పే.కమునుగూర్చి రామునితోం జెప్పుమాట-. 

“విప్రోషిత శ్చ భరతో యాన దేని పురాదితః, ) 

శాన వాళ్ళిషేక సే స్టే స్రాప్పకామో వాతో శుమ.ి? (అయో 4స 
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య్యాటముతో శుభ గృహము లైను సముచ్చగతిం జరింప నా 
ఖేటవిభుండు మింటినడు శ్రన సముజ్జ్ఞలుండై వెలుంగయకా.? (బౌల.) 

బుంతకం కొం గథా భాగములో మటీ యెచ్చటను మూలమునుండి భేదము 

గానరాదు. 

శ్రీ రామాయణములో. నొన్నియంశము లాపాతముగాంజూచినచోం గొంత 
సందిషముగాం గానవచ్చుచున్నపి.వాని నన్ని టివిం దిలక్గోవిందరాజీయ వ్యాఖ్యాన 

ములు సనున్వయింపం చేసినవి. 

1. పాయసవిభా గము. 

“కాసల్యామై నరపతిః పాయసార్థం దదౌ తదా, 

అర్ధాదద్ధం దచా బాపి సుమి తోయె నరాధిపః. 

కె కేయ్యె చావళి హ్రైర్ధం దదౌ ఫృత్రాకాకణాక్, 

చ దడా చాబకి హ్రాం పాయస స్యామృతో సమమ్ 

తగుచింక్య సుమి కాయ పున చేవ మహీపతిః, యమా 
ఏనం తాసాం దజౌా రాజా భార్యాణాం వె 'యసం పృథక్” ' (బాల. 16-స.) 

దశరథుండు ప్రాఢా పత్య పురుషు డిచ్చిన పాయసము నంతయును రెండుసవమో 

నభాగముల6 జేన్ చోనిలో నొకభాగ మును జ్యేఘ్టమహివ్. యగుకౌసల్య కొసం 

గౌను. తక్కినభాగమును దిరుగ రెండుసమాంశములుగా విభజించి యొక భాగమును 

సుమిత్ర కిచ్చెను. రెండనభాగమునుదిరుగ రెండువంతులు చేసియొకవంతుకై శేయి 
కిచ్చి మీగిలినవంతు తిరుగ సుమి త త్రీకిచ్చెను. కౌసల్య సర్వ జ్యేష్టురా లగుటచేం బాయ 

సములో సగముభాగ మామె కిచ్చెను. శై శే శకేయ శ్రే మాస్పదురాలయ్యును దదవే 
వచే సుమి త్ర జ్యేస్టురాలు పట్టమహివి. క వమమువో మధ్యమురాలు నగుటచే 

జ్యేస్థాక నిష్టాపే వెవమ్య ముండవీయుననియంచి దశరథుడు పాయసమును కెండన 

మాటుకూడ సుమిత్ర కిచ్చెను. దశరథుడు కౌసల్యాసుమిత్రానై కేయీలకు బాయ 
సము బంచి యిచ్చినరీతి యిది. భార్త పాయసము నిట్లు విషమముగాం బంచియిచ్చి 
నను, వారు మున్ర్వరు “సమ్మానం మేనిరే సర్వాః ప్రవార్షోదితవేతసఃొ అని వార్ష 
నిర్భర లయి దీని నొక పెద్దసన్గానముగా. దలంచిరి. ఇందువలనం బుక్తులుగూడ నేతా 
దృశపాయసవిభా గానుగుణముగా జనించిరి. ఎట్టన: 

6ళక్రాసల్య్యా 2 జనయ ,చొవుం దిన్యలమీణలవ్షీతమ్్ © 
విష్ణో రర్ధం మహాభాగం పుత్ర మిత్వోకునందనమ్.”” (బాల.) 

పాయసార్గభతణముచే రాముడు విమ్ణువుయొక్కయన్ధాంళ మని తేలినది, 
ఇచట నర్గశబ్ద ముపపన్న “మై “వెం యున్నది" గాని 

శేరతే నాను కై శేయ్యాం జ్జ సత్య పరా క్కమః, 
సామా శ్విప్టో శ్చతుర్భాగః సే క § స్పమువివో గుఖైః (శాల) 
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అనుక్లోకమును బట్టిమాడయగా భరతుం డష్టమాంళభోగి గావలసియుండ 
నిమ్ణువుయొక్కచతుర్భా! "మని వెప సట నిరోధముగో నున్నది. పైన్లోకమువలన భర 
తుండు చతున్ధాంశ భా కని చెప్పిళవో నట్లు కాదు. ఎట్టన :-- -“ సా మౌద్విహ్లో శ్చతు 

ర్భాగః”అనుటచే రాముండు విష్ణువుయొక్క యన్థాంశ నుని లోగడ జెప్పియుండు 
టే భరతుడు రామునియొుక్క. చతుర్ధాంశ నునంగా: సామౌ ద్విస్టువ్రుయొక్క 
యష్ట్రమాంశ మని తేలుటచే విరోధము లేదు. 

కలఅధ లక్ష ణశ త్రుఘ్మో సుమి త్రౌ2.. జన య త్సుత", 

ఏరా సర్వాస్త్రకుళలౌ విష్ణో రర్భసమన్వి త్.” (బాల.) 

ఈక్లో కమందు “విప్లోరర్ల సమన్వితే” వివ్షువ్రుయొక్క_య ధాంశముతో (డి 

నవా రని చెప్పుటచే లత్మణశ శత్రు త్రుయ్బ్ను లకు జతుర్భాంశ భా క్ర కము ప్ర పృతీయమాన 

మగుచున్నది. ఇది విరోదేంపదు: ఏలయన:--9చట నర్షశబ్బమున చ చేశ మని 

యర్జముకాని సమానాంశ మర్ధము కాదు. గావున వికోధము "లేదు. దానిచే 

“విప్టో రద్దసమన్వితే ” అనుదానికిం దేలినయ్య 'మెమనం౭గా: విమ్షువుయొక్క. యం 

శముతోలేగాడినవా రని యర్థము. 
'రామలక్ష త్య్ణభ్ 'రతశత్రుఘ్నులు పరమాన్నభ కణ క్ర మమున జనియించిరి. 

మొదట దశరథుః డిచ్చినపాయ సార మును గాసల్య యాథణమునంద ఛభశ్నీంచెను. 

అనంత ర మవశిష్టార్థ్ధములో నర్ధమును సుమిత్ర కిచ్చెను. కాని యామె దానిని 

వెంటనే భుజింపక మిగిలినదాని నిత. జేమిచేయునో చూత మని విచారించుచు 

జేతిలో. బరమాన్న ముంచుకొని నిలువంబడియు౦డెను. అంతలో దళశరథుండు 
మిగిలినపరమాన్నమును నెండుసమానభాగములం: జేసీ యొకభాగ మును గై శేయి 
వాసంాను. ఆమె దానిని వెంటనే భుజించెను. పిమ్మట రాజు మిగిలిన యప మాంశ 

మును 7 కేయి కిచ్చుటకు నునస్ఫుగలవా(డై నను రహస్య క్రీడలయందుం చే యసి 
యడల. € బతపాత ముండవఅయును గాని ఇట్టి ధర ర స్థవిభాగకర, మందు. 'సకుపా 

తముం జూపంగూడ దనుధర్మ్మము చెణీం గిన వాడు గావున మిగిలిన భాగమునుగూడ 

సుమిత్ర కిచ్చెను. కాబట్టి శ మొనట నీ రామజననము, తరువాత భరతోత్ప త్తి, ప 

దినమందు ల, కృణళత్రుమ్ను లుదయిరచి రనుటకు విరోధము లేదు 
రి, లత్మణభర తులలో నెవ్వరు పెద్ద! 

రామశత్రుఘ్ను లుభయులలో రాముండు సర్వ జ్యేమ్ల డనియు, శత్రు 

ఘూ ౭డు  సరిక నష్టం డనియు స్పష్టముగా నెల్లరకుం జెలినియుండుటచే ' జె జె్యప్యో 
కానిష్ట్వువిషయకవివాదమునకుం బ్రస క్రీయే శేదు. కొన్నిచోట్ల భరతుండు పెద్దవాం 

డనియు, ముతీకొన్నిస్థలములయందు. లత్మేణు౭డు "పెద్దవాం డనియు: జెప్పణడియుం 

డుటచే నాయంశ మేపుడు చర్చింపం దగేయున్నది. 

'*ప్పుష్వే పే జాత స్ఫుభకతో మనల చసన్నథిః, 

సాన్పే. జాతౌ తు సౌమిత్రీ కుళీశే ౭_భ్యుదికే రవ.” (బాల, 15. 14.) 
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ఈన్ల కార్థము సాలోచింపంగా శీ శ్రీ రామోత్స్ప్తి తికి బరమగుపుహ్యమిానక్ త్ర త్ర 

యు _కదినమందు భరతుడు పుశై నని సస్పష్టమగు చున్నది. ఇత్ండు పుట్టినదినము 

నకు మనజుచటిదినమునం దుదయకాబమున లవ్మణశత్రు క్రుఘ్నులు జన్మించి రనియు త్త 

రార్భ మువలన( 'దెలియంబడుచున్నది. బ్రందువలసే లత్రోణునికం ఛరతుండే జ్యేస్టుం 

డని యెజుంగనలయును. 'జ్యేమ్టుం డెప్పుడును కనిష్టునికీ నమస్కరించుట యుచితేము 

కాదుగదా! ఇ ట్టుండంగాా 

“ఇతి లోకసమాకృష్తః పాటే స్వద్య పృసాదయకా 

రామస్య నిషతిస్యామి నీతౌయా లక్ష్మణస్య వాట (అయో. y9. 17.) 

“అంకే భరత మారోజ్య ముదితః పరిషస్వచే, 

తతో లక్ష్మణ మాసాద్య వై ఇ చేహీం చ పరంతపః, 

అభివాద్య తతః ప్రీతో భరతో నామ వ్కబ్బవీత్ ౨ (యుద్ధ. 180. 40.) 

జక్షోకములయందు “లకు ణ మొసాద్య” “అభివాదస్టా “నామచాబ్ర 

పీక్” అని కంఠో క్రముగాం జెప్పంబడియుస్నది. 

ఉవీవం దత్వా తత స్సీతాం మంత్ర దకపురస కలౌమ్, 

అబ్రవీ జ్జకో రాజూ హై ణాఫిష రిప్పుకే 8, 

ఎక్ష్కాగక ఛం శ్రే షరి భా ముద్యతొం మయా, 

పశిచ్చ పతిం స గృహ్మీష్య మాభూ తూ లన్య పర్య యాః. 

త మేప ముక భరతం జనక ళశ్చాళ్యభావక, 

గృహాణ పాణిం మాండవ్యాః పాణినా రఘునందన! 

క త్ఫుఘ్మం చాపి ధర్తాత్తా అబ్రవీ జ్ఞనశేశ్వరః, 

శ్రుత కీరా మహాబాహో! పాణిం గృహ్హీప్వు పాణినా.) (చాలు 78. స) 

అను నీక్లో కముల ననుసరించి వివా హాసముయముందు మొదట రామునికి సీత 

యోయ(బకియె. తగ వాశ లత్ముణుని కరారిళ యు, 'భ గ రతునికి మాండవియుం గడపటు 

శత్రుమ్నునికి శ్రు శు తేరీ ర్ు నీ ముబడిరి. ఈరీతిగాగన్యా ప్ర పృదానక్ష మమందు౭ గూడ 

శామునిళరు వాత జనకుని'ే లతుణుం డుడ్జేశింపబడియెం గాని సంతు. డుదేశింపం 

బడలేదు. ఇందువలన భరతునికరీయె లక్షణుండే 'జ్వేష్టు డనునంశము వెల్లడియగు 

చున్నది. ఇతరరామాయణములయందుం గూడ నీవాలీ కిరామాయణ ప్రతిపాదిత 

WOE కమమే యనుసరింపంబడీనది కనిషునికి జ్యేష్ణుడు వండన మాదరించుట 

జే్యేస్థునికంకు ముందు కనిమ్ణునికి: గన్యాప్ర ప చానముచేయుటగాని యుక్తము 

న. కావునం బె నివ్రాసీనయు "శ్ర ద్వయమువలనను--- 

“శీతా మాదాయ గ్లచ్భ త్వ మగత ఛరతాజ! 

వృష్టతో౭ఒహం గమిహ్యామి సాయుధో ద్విపదాం నర!. (అయో. 55.) 

ఇత్యాది ప్ర మాణములవలనను భరతునికం కులకు ణుండే జ్యేన్టుండనిపూర్వ 
టో 
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పతశ్షము. దీనికి సమాభానము, తిల కమా హేళశ్వరతీర్ణీ యగోవింద రాజీయాది వ్యాఖ్యా 

నములంబట్టి యాలోచింపంగా;.. 

“ఇతి లోకసమాకృష్ట 8 పాదే ప్వద్య ప్రసాచయన్ , 

రామస్య నిషతి హ్యామి పీతా యా నిపతిష్య వొ, 

అంక భరత మారోవ్య ముదితేః పరిపస్వ జే, 

తతో లత్షణ మాసాద్య వై దేహం చ పఠంతపః. 

అభివాద్య తతః ప్రీతో భరతో నామవాబృవీత్ .౫ (ఆయో.) 

అనునీక్లో కములకు యథాశ్రుతార్థము గాక వ్యాఖాగ్టితే లశ్హాంతరమును 
(వ్రానీయున్నారు, ఎట్టన “లోకసమాకృష్ట జ” అనుక్లోకమందు “లకుణస్య” అను 

వష్టీకి ద్వితియార్థము. లక్ష్మణుని “ ప్రసాదయక” మంచిమాటలతో వేండుకొనుచు 
“రామస్య సితాయా శ్చ పాదయో ర్నిపకిప్యామి” “సీతారాముల పాదముల 
యందు బడంగలను” బేక నాతల్లి చేసినయపకారమును దలంచి నిర్ణోవి. నైన 

నాయందు సీతారాములకు. గోప ముదయించిన యెడల వారిపొదములపయిం బడు 
దును. అప్పుడు లత్మణుండు నాతల్లి పలికినదుర్వాక్టముల నుధ్ధాటన6 జేసీ రాముని 
మనస్సులో ద్వేషమును బుట్టించినయెకలం గనిస్టునికాళ్లు 'జ్యేష్టుండు పట్టుకొనుట 
శా్రునివీద్ద మైనను లక్షుణునికాళ్ల మా౭దంగూడోం బజెదను. అంతియెకాని భర 

తుండు లత్ముణునికి నమస్కరించె నని యగ్గము కాదు. “అంశే భరత దూరోప్య 

ముదితః పరిషస్వ జే” అనుక్లోకమునకుంహాడ నర్థము నుటియొకరీతిగా. గల్పింప 
వలెను “భరతుడు లక్షుణునియొద్దకు. బోయి యతనిం గాంగిలించికొని కుళల వశ్న 

_ చేని గారవించి యనంతరము యథా తా స్త్రృముగా స్వనామోచ్చారణ ' పూర్వక 

ముగా సీతకు ననుస్కరించెను” వాల్మీకియొక్క హృద యాంతరస్థిత మగునీయర్థ 
మునే త_త్త్వసంగ్రహరామాయణకర్త లక్షుణుయజే భరతునికి నమస్కరించె నని 
యూదిగువ వ్రాసినక్లోకములో స్పష్ట్రముగాం. జెప్పెను. 

“వం తే భరతో ఖాతా వై దేహిం చ పరంతపః, 

_ రామేణాపి పరివ్వక్తో లక్ష్మణే నాభివాడికేః ” (యుద్ద. 33 స) 

ఇచ్చట “లకు తేనాభి వాదికః” అని కంలో క్రిగాం జెప్పుటచే లత్మణునికంకె 
భరతుడు జ్యేష్టుం డన్నసంగతి స్పష్ట మగుచున్నది. అయిన జ్యేష్టుం డయినభరతుని 
విడిచి పెట్టి జనకుండు కనిష్టం డై నలక్షు ణుని కెట్లు క నా్యాప్రదానము. జేసెను ఇది 

వా _స్తోవిరుద్ధము కాదా యనీ శంకింపనలదు.క న్యాప్రదానసమయమం దె జన కండు 

ఛారాపూర్వుకముగా శ్రీరామునికి సీత నర్పించి లతమ్మణభ రతశత్రుఘ్నులం బిలిచి 

మీరుమున్రురు నూర్మిశామాండవీక్రుతకీ ర్తలయొక్క పాణిని గృ హింపుండని మాట 
మాత్రమే చెప్పియుండుటవలనను భరతునికి గన్య నీయకముందు లక్ష్మణుని కిచ్చిన 
ట్లాశ్లోకనుం దుండకపోవుటవలనను విరోధము లేదు. తేక వకోదరు శైనవారిలో 
'జ్యేమ్టుండు వివాహాము "లేకయుండంగాం గనిష్టుండు పెండ్లి చేసికొనుట నివీద్ధముగాని 
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లక్షణభరతులు భిన్నోదరు లగుటచే భరతునికంకు ముందు లమ్మణునికి, గన 

ప్రదానము చేసినను దోషము శే దని గోవిందరాజీయ న్యాఖ్యానములో స 

స్థింపంబ డెను, లేక యీోసర్లయంచే యు తర గంథముందు “చత్యార స్తే కం 

స్యాణాం వసిస్టానుమ తే సితాః, యథో స్తేన తథా చక్తుణ అని చెస్పంబడీయుం 

డుటచేత వసీమ్షుని చేం శ్రేరితులయి భరతలక్షణశత్రుఘ్నులు యథా శాస్ర్రముగా 
జ్వ్యేష్టానుక్ర నుము ననుసరించి పెండ్లియాడి రనునర్థిము సమింజనముగా ను నున్నట్లు 
తోంయచున్నది. 

66క్చీత్రా మాదాయ గచ్చ త్వే మగ త్రో భకతా ౫, గజ! 

పృస్టతో౭హం గమిష్యామి సాయుధో స్విపడాంవర!. " (అయో. కర. స్క) 
ఇది రాముండు లవ్మణునితో నన్నమాట. ఇచట “భరతా గజ!” అను 

సంబుద్ధికి. భరతుం డగజుండుగాం గలవాండని తాత్పర్యము గాని భరతుని కగజుం 

డని కాదు. (గోవింద. వ్యా. చూడు.) కావున బై నన్రాసినయు కుల చే భరతుండే 
లత్మణునికం కొ 'బెక్షవాం డని నిశ్చయింపంబడుచున్నది. ద. "లవ్మణుని! రామూనుజుం 

డని వనహార మున్నట్లు భర తానుజుం డనికూడ నున్నది. 
“ఫహీనువాకొ మందరో మేరు "సె స్పైంలోేక్యం వా సహామరై 8, 

శక్యం భుజాఖ్యా ముద్ధర్తుం న సంఖ్యే భరతొనుజం _ (యు. 59. 112.) 

బ్రిందువలన భరతుడు లవ్మ్ణునికం కె బెన్షవాం డని నిశ్చయముగా జెప్ప 

కోచ్చును, 

8. రాము డేకపత్నీకుండా? బవుపల్నీకుండా? 

కై కేయి మంధరతో. జెప్పుమాట:--- 
“హృష్టాః ఖలు భనిష్యంతి రామస్య పరమా స్ట్) యః, 

అపృహృాష్టా భవిష్యంతి స్నుహే స్టే భంతకుయే.?? (అయో. 8. 12.) 

“రామునకు బట్టాఖిషేకము గాలగా నతని స్త్రీలు సంతోన్నయు గలవా రగుదురు. భరతునిగ్భ 
హమం దుండెడునీకోడండ్రు హర్ట హీన లగుదురు ౨) 

దశరథవిలాపములో :--- 
“య స్ఫుఖీ సూపధానేషు శ్చీకే చందనమాషితేః, 

వీజ్యమానో మహార్హాభి _్టీష9భి కమ సుతో _త్తమః.” (అయో. 42. 15.) 

“ఏనాకుమారుడు చందనము బూసికొని యు త్తమ స్తీలచే వీవంబడుచున్న వాం శయి సుఖ 

కఠ మెనళశ య్యలపై( బపళించునో 

సీతే రామునింగూర్చి తనలోం డా ననుకొనుమాట:-- 

“పితు ర్నిదేళం నియమేన కృత్వా వనా న్నివృ త్త శ్చరిత్స వృత కృ 
స్రీఇి స్తు మన్యే విఫులేతణాఖిః స్త్వం రంస్యసే వీఠభయః కృతాన్థఃి. 

(సుంద, వది, 14.) 

K 
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(నీత్రం డి డ్రియాజ్ఞ ను నియవాముతో నెల వేర్చీ వనమునుండి నివ తుండ సయి కృతార్థతనొంి 

సుందచు అగు సుతో నే ర్కీడింపంగల పని వేం దంంచెద.? 

సరకాంచనశేమూరము కప సకభూప తై 8 

భుజై 8 పరమ నారీణాం పరీమృష్ట్ర మేకా.” (యుద్ధ. 21-2.) 

“ఊఉ కేమ స్తీబసాలంకారభుజముల చే బలుమాణు స్పృృశింపయిడినది.”” 

“మాళేక శైవ సర్వా మే కుమారా _ీరిగణాని చృ 

అశ్సతో భరతం కృత్వా గచ్చం క్వర్రే సమాహితౌః.” (ఉత్తర 91. 28.) 
“నాకేల్లులు నాకుమారుూలు చ్తీరగణయు ళక్రతుని ముం దుంచుకొని నడుతురుగాక. 

మొదటి శ్లోకములో “రామస్య వఠరవమూా' ప్రియః” అన్నచోట ct వ్రాయ 

అని బహువచనని శ్లైకముచే సే. బరిచారి "కొ, కీ క్స్ లని యభీ ప్రా నును గదు. స్నుపాశ్ద స 

సావాచర్యమువలన నీ వ్ర్రీశేబ్దము ఇ ఛా ర్యా పరముగా? జెస్పవలెను, ] 
“దక కాంచవియనుక్లో ॥ కయులో వర క శ్రయనవస నమందు- భుజము వేభుజ .. 

ములను స్ప ఎ్రశించుట భా భార్యల కం"టు నికర. రీ మాల ఈం వదు : 

“మ్వాకర ERE అకుక్లోక ఎందు? జెప్పంబడిన ప్రీ ణము కుమా రలు, ద 

సీత్రకంయె నీతకులయిన భార్య లంండికంగాని సంభవింపగు. రాము డనేకాళ్వమేధ 

యాగము నొనరించినట్లు గానవచ్చుచున్నదిె. అపత్నీకునికి యజ్ఞనుస్థానమం 

దధికారము లేదు. కావున రాముని కితర భారస్ట లుండనల యును. నితయం దుండు 

స్నేహబహుమానములచే రాముల డామె ప్రతికృతిని దగ్గజ నుందుకొ నెనుగాని 

యజ్ఞ క ర్యానుస్లూ నముకా ఆకు గాదు, 

.. “వితుర్ని బేశమ్” అనుక్షో కములో * తిః రంస్య సే"అని చెప్పుటనలన నితేర 
భార్య లున్నట్టు స్పష్టము, 

కావున. ఖై నవ్రాసినక్లోకములంుట్టి యాలోచింపంగా రాముడు బహూ 

పత్నీకుం డని తోంచుచున్నది. 

నిడ్లాంతము. 
అట్టా 

రాము డేకదార వ్ర కుం డన్నసంగతి సర్వసిద్ధము, ఎంతమొా్ర, నుతేని కిత్రర 

భార్యలు లేరు. సీతాపరిత్యూ గానంతర మతః డోదరిం చిన యజ్ఞ ములయం చెల్ల 

పీతా ప పృతికృతియ సవాధర్య ఇవాదిణి, తన భార్య దూర చేళవుం దుంగ. గాంబురువుండు 

యజ్ఞము చేయంగహాడ దనునీశే పేధము లేదు సరేకదా! మో6ందుమిక్కిలి యట్రఖ "ర్ట 

యొక్క ప్రతికృలిని దగ్గజ నుంచుకొని కర్మ నాచరింపవలయు నని విధి గానవచ్చు 

చున్నది. ఇందుకు హేమాద్రి యనుఢర్ణ శత్రు నుందు 

దూరఫారోస్ట2౬న నుకూలభాక్య శ్చ దర బైపుంజీలై ర్మాంగ్యా ప్ర ప తినిధిం విధాయ పార్వణం 

కుర్యాత్ . ప ఏక్ ర్షవ్యాని కా వా ఇ్యభ్వగ్య ర్యజమానో వా వా కుర్యాత్ , యథా తస్యా మసమర్ధ్థాయాం. 

పత్నీవినాకాఖావా న్సా్నే ర్వె నాశకం"? 



వీధీ కొ, [1 

ఎేనినీఖొర్య దూర దేళమం దున్నదియు యవిభేయురాలును నయి యుండునో అపురువుండు 

దర్భతో భార్యా పృతికృతిని జేసి దగ్గజ నుంచుకొని శ్రాతికర్మ నాచరింప+లెను. పత్ని చేయనలసిన 

కర్మలను యజమానుడు గాని అధ్వర్యుడు గాని చేయును. భార్య కర్గాచరణమం దసమర్గురా లయి 

యున్నను నకింపలేదు గావున నగ్నికిం గూడ నాశము లేదు,” 

శఈనవచన ప్రమాణము ననుసరించి చూడగా రాముడు దూర జేశగతురా 
లయి జీవించియున్న సీత పతికృతిని దనయొద్ద నిడికొని కర్ట్యల నాచరించుట కాస్త 

వీహీ తము7* గానవచ్చుచున్నది. వదియే కాక 

“ఇష్ట యజ్ఞో రఘుపతి పు ్రీద్వయసమన్విత 8, 

న నీతౌయాః పరాం భార్యాం వవ్రే స రఘునందనః.* (ఉత్త. 99.8.) 

“నీత భూమిలో6 బృవేశించినతరువాత క్రీరామచంద్రుండు వీతావియోగదు౩ఖము. ననుళ 

వించుచు. బు, క్రేద్వయముతోో 6 గూడుకొన్నవాం డై నీకకంచె నితరభార్యను వరింపలేదు.”” 

రాముఃడు సీతీయం దుండెడుస్నే హబవుమాన ములచే నామె ప్రతికృతిని 

దగ్గణ నుంచుకొ నెను గాని యజ్ఞము నితరభార్యాసవాకారముతో. జేసె ననుట 
మిక్కీలి యసనుంజసము పరిత్యజించిన భార్యయం 'దేపురుముండు న్నే హబవహుమాన 

ముల గనుపబుచును! అట్లు చేసినచో నెంత యవద్యముగా నుండును? 

రాముడు లత ణునితో, జప్పుమవూట.--- 

““కాంచనిం మమవన్నీం చ దీమోర్హాం యబ్ఞకెక్త ణి, 

అగృతో భరతః కృత్వా గచ్చ క్వేరో శ మదోయశాః.”? (ఊ్త,. 91.24.) 

అనుప్రమాణమువలన యజాచరణమందును సీతాప్రతికృతి జీ మయ'కానిరాముని 

కితరభార్యలు లేనట్టు స్పష్టమగుచున్నది. కాళిజాసుకూడ రఘువంశములో, “అన 

న్యజూనే సైఎవానీ 'ద్భార్యా యస్య హిరణ్య యీ” అని చెప్పియున్నా(డు కావున 

రాము డేక పత్ని గలవాండుగాని బహుప శ్రీ కుడు కాడు. *ీ స్తీభి స్తు మన్యే విపు. 

'లేతణాభిః”అని నీత చెప్పినమాట తాను న్ఫుతీనొందం గాం దన్ భ ర్త ర తిరుగం 'బెండ్రి 

యాడు నని యూాహేీంచి సీత యీర్డ స్టవలన. బలికిన పలుకు గా( దలంప పవలయును, 

గాని సత్యముగాదు, “ పరమనారీణ” మి'క్యాదిక్లో కములయందుం జెప్పంబడిన స్త్రీలు 
దావపీజను లని గృహీ ౦పవలయును. 

4. వీతారాముల వయోనిర్ల యము. 

ఏవావాసనుయమునకు నీతా రాముల నయ న్ఫీంతేయని వా'లీకిరామాయణ 
మం దెచ్చటను నిశ్చయముగా చెప్పలేదు. అనుక్తాంశ మన్యు గంథములనుండి 

గ్ర పింపవలయు ననున్యాయము ననుసరించి రామాయణార్థోపబ్బంహణము లై "5న 

ద్యవురాణము మొడలగువానిని వినుర్శించి చూడంగా శామునికంకె సీతయే 
నయోధికురా లయిన ట్టగపడుచున్నది. ఎట్లన 3 

“ఊనపోడళనర్డో మే రామూ రాజీనలో చనః) 

వ యుద్ధయోగ్యళా మన్య పశ్యామి సహ రాతు.పై 82” : (బెల) 



Ixxxiv ప్రీ థ్రీ కం 

Cees పద్ద ముఐవకటీ సే త _క్కేములుగలనారాము (డు పదునా టండ్లకుం దక్క్కువవయనస్సుగలవా౬ డు 

కావున రాక్షసులతో? వోరకటకః దగిన సామర్థ్య మితని కున్న దని నేం దలంపను. 

ఇది విశ్వామిత్రు నితో దశరథు. డన్నమాట. పదునా జేండ్లకుం దక. 
నయస్సు గలవా డనులు చే బూర్గముగా హోడళవర్ష ము లున్నచోం గాంచము 

యావనస్రాదుర్భావ మెశుటవలన రాతశసులతో యుద్దము చేయుటకు శ _క్రిగలబాం 
డై యుండవచ్చును. ఆపాటివయషసైైెనను రాలే దనుదశరథో_కి కే శాముండు 
x] శెశవా వస్థలో నున్నట్లుం సూచింపబడినది. 

లే. “మారీచుడు “రావణునితో? జెప్పుమాట, 

జనస్థానవాసు లగుఖరాదులను వధించి నాసోదరి యగుకళూర్పణతఖను 

వె గూప్య ముందించులుే నా కపక_రయగురామునిపై బగం దీర్చికొనుట కాత 
నిభార్ట్ర యగుసీత్ నప మారించుటకుం . దలంచియున్ననా కీపుడు నీవు కొంచెము 
తోజ్చాటు గావింపవల యమునని రావణుండుమారీచునిం ఛ్రార్థింపంగా వా (డిట్లనియె, 

“కదాచి ద ప్యహాం వీర్యా క్నేర్యట న్పృథిపీ మిమామ్, 

బలం నాగసవా న ఊవా భారయ నృర్వతో పమః. 

న్యచరం దండకారణ్య బుషి మాంసాని భత్స్షయన్ , 

భయం లోక స్య జన యక కిరీటీ పరిఘాయుగః, 

విశ్వామిత్రో 2_థు తరాల మద్వి కే తృసో మహా మునిః, 

స్వయం గత్వా దశరథం సెంద్ర, ద్య మిద మ్బ విశ్ . 

ఆద్య రక్షతు మాం రామః ప్య్టహాళే సమాహితః, 

మారీచా సే భంయాం ఘోరం సముత్చన్నం నలెశ్వర!. 

ఇ త్యేప ముకో ధన్యాతా రాజూ దశరథ సఫా 

చృుత్యువాద ముహీోళ్రాగం విశ్వామిత్ర, క ,0 మహోమునిమ్. 

బాలే ద్వాదళఐర్హాో2._య మకృళ'"స్త శృ రాఘవః, 

కామం తు మమ య త్రెన్యం మయా సహ గమిస్యతి.”” (ఆర. 38. 2.7.) 

ఈక్లోకములయం దుం జె జెప్పం బడినట్లు పండ్రె ండేండ్లవాC డనుదానికి దశర 

థుండు విశ్వామిత్రునితో జెప్పినపుడు 'ఊనపోడళవర్షుగ డనుదానికి వై కము 
భుటింపకేయటకో “ఈ నపోడశి” శబ్దమునకుం చాదోనపోడళవర్ష మని నాల్లు కేం 
దక్కు వై న పదునాజు, (అనయా పండై డ్రైండు.) అని యర్థము గల్పించినచోం 

బండ్రైండు సంవత్సరము అని లభింపంగా రాము(డు నిశ్వామిత్ర యాగరత్ణసనమా 

యమునకు బండ్రైండేంక్ల్య బా డనియు, యాగరక్షుణానంతరము సుమారు రెండు 

మాసములలో సీతావివా వాము జరుగుటచే నీత రామునికం కు. బెక్ష దని తోం 

చున్నది. 
“పతిసంయోగసుల ఆ పయో దృష్ట్వా వ మే పితౌ, 

చింకా మభ్యగమ డ్ర్రీనో విశ్తనాకా ది వాధనః.” (అయా, 118.కెశ.) 



వీ శీర్, 1000౪ 

అ త్రీమహాముని భార్య యగననసూయతో నీత్ర చెప్పిన పై శ్లోకమువలన 
వివాహా కాలముకంశె. బూర్యనుంచే కీ సితకు( బతిసం యోగ యోగ్య నుగువయస్సు 
వౌ ప్తించినటుల స్సహ మగుచున్నది. 

పద ద్య్మపురాణములో నీ నీతో త్ప్తి ని క్ర్ను మిట్లు సెప్పలుడినది. 

“అథ లోేకేశ్వరీ & లక్షీ న్టనకస్య నివేశనే 
శుభక్నేశ్రే హలోస్థాతే సముద్భూతా సుమధ్య నా. 
బాలార్క. కోటిసం కాళా పద్మ షల్తేనిభేక్షణా, 
లంకాయాం వై సర శ్ళేం స్ట వద్మకో శే పురా హ్యూభూత్ . 
సర్వలతణసంపన్నా నిత్య యాననళాలినీ, 

భృత్వా వత్ననీ చార్వంగీ మాలా మమానపంకజామ్. 

సతాముఖే సముత్సన్నా నీతేతి భువి వి క్కుతా, 
తాం దృషహ్వై జనకో రాజా కన్యాం వేదమయీిం శుభఖామ్, 
ఉద్ధ్భృ త్యాపత్యభా వేన పుపోవ మిథిలాధిపః, 

జనకస్య కులే రమే సర్వలోశళ్వర పీ యా. 

పస్ఫశే సర్వలో కస్య రతణార్థ ౦ సుశేళ్వరీ.” 

వాల్మీ కి బారి శ్రే ములోం జెప్పంబడిననీతోత్ప శ్రి ల్రీకృమ మిది! 
సా లక్షీ వ్వభూ జ్ఞాతా పద్య కోశే సరోనశే, 
లం కాయాం శిసప్టూజార్థం రాఐకేన మహాత్మ నా, 
పదా న్యాహర్తు కామేన దృ్భస్టా సొ శుభం తఈకా, 
తాం చేవీం పద మధ్య నాం యొవనసా మయోనిజూమ్. 

3 ఆధి .P | దృష్టా తు కేయ మితి వై రావణో విస యాకులః, 
ళు మ ళీ 

సృహ స్తొదిభి రాలోచ్య మం త్రిఖి రం త్రకోవిదై:, 

నిక్షీహ్య తాం పేటికాయాం సింధుముఖ్యే వ్య చివ్షీపత్ , 

కరా మివ చాత్తానం మెనేఒసా రాషసే నేశ్వురః. 

ద్రమభ్యే విష్షిపా నామ్నా. వేదవతీ స సలా, 
పేటికాంత సీ స్థిసకౌ తన్వి మిథిలానగరం గతా. 

నదీజల ప్రవాహ చ్చ చిరకాలం స్ట్తా స్యాభూతి , 

మిథిలాయా శ్చోపకంతే భూమే. రంతర్షతా. సతీ. 

మైన వ్రాసినశ్లోకముల వలన నీత జనన కాలమునుండియు “నిత్వ్యయావనశా 
లిన “తయోనిజా స “యావనసా అనువిశేపణములంబట్టి యౌావనవిశిష్ణురా లని 
తెలియంబడుచున్నది పై నవ్రానీన మారీ దదశరథ్లో క్షు కలం బట్టి యాలో చింపంగానప్రా 
_పయొావనుం డై నశామ నిక? బ్రా ప్రయావన యగునీతకు వివావాము జరిగినట్లు 
గానవచ్చు చున్నది, ఇృట్టివివాహ మెట్టుజరి౫ నని శంకపొడమును, దీనికి సమా 
భానము:==- 



శా? వీతికో 

సామాన్యముగా లోకములో శ్రీలకు. బండ్రైెండనసంవత్సరము మొదలు 
కొని యావన మంకురించును. సీతకు నత్త యావన మకురించె నని “చెప్పుట'ే 
నామెకు బండ్రెండుసంవశ్స్చరముల వయ స్ఫ్సని మన మూహి౦ చుకొనవచ్చును, రాము 
డుగూడ నంతవయన్సు గలవా. డగుటచే “శకేజసాం హీ న వయ స్పమిాత్యు తే” 
అన్నట్టు లత డస్రాకృతదివ్భమూూ రి యగుట వలన; బండ్రెండేండ్లకుముం బే ప్రా ప్ప 
యానను(డగుట నే సీతా రాములవివావావివయనుయి విరోధము తేదు.సీతారాము 
లుభయులు వివావాము నాంటికిం బందడ్రైంజేంశ్ల్షవయస్సు గలవా రె యుండి రని 
యుస్పుకొనినచో నరణ్య కాండములో సిత సన్న్యాసివేషధారి మై తనకడకు వచ్చిన 
రావణునితోం జెప్పినమాటకు విరోధింపబు, 

“ఉషిక్యా ద్యాదళ సమా ఇమ్వాకూణాం నివేశ సే, 

భుంజూనామానుపాకా భోగాకా సర ప్రకా మసమృద్ధిసీ! 

తత్ర, తృయోదశే ననే రాజా2.. మం, క్రేయతే ధభుః, 

మమ భరా మహా తేజూ వయసా పంచవింశక'ః, 

అహషాదళ హి నరాణి మమ జనని గణ్య శే, 
వ ప్న రీ (ఆరణ్య) 

వివావాకాలమునకుం బండ్రెండేంజ్లవయస్సు గలసీత వివాహోనంతేర మత్త ' 
వారియింట సకలభోగముల ననుభవించుచు నుటీపండ్రైంజేండ్లు కాపురము వేసీ 
యరణ్యమునకుం బోయినపుండామె కిరువదినాలుగేండ్లవయ స్పని చెప్పుట సోపప క్రి 

_కముగాని పదునెనిమి చేండ్లవయ స్పనిచప్పుట యసంగతముక దా! యన్నచోం గానే 
రదు. జనక రాజుయొక్కయజన కొలాభామిలో దొరకినస్వర్గ వేటికం చెఆచి యేము 
హూ ర్రమందు సీతాముఖకమల సందర్శనం బొనర్చెనో యాత్సణ మే సీతాజనన కాల 
మనునభిప్రాయముతో గణించిన యెడల నీతకుం బదు నెనివిదివత్సీరము లవయ స్పని 
చెప్పుట యుపపన్నమే. ఇచటం ద త్రెష్టీ మిది. 

పూర్వ కాలమందు లంకలో నుంజెడు నొకతామరకాలనులో దామర మొగ్గ 
యందు వేదవతి యను నొకకన్యక యుద్భవించెను. శివపూ జార్థ మయి పద్మములం 
గోయం బోయినరావణు డామెనుజూచి ప్రవాస్తాదిమం తి వర్లముతో నాలోచించి 
యీమె మునలంకలటో నున్నయడల మన కందణకు( గీడు మూడు నని నిశ్చయించి 
బంగారు పెక్షైులోం బెట్టి సము దములోం బడివై చెను. అంతట నా పెళ్టై ప్రవావా వేగముచే మిథిలానగ ర సమిపమునకు. గొట్టి వేయబడి యచట భూమిలోం బాతి 

_ వేయంబడియుండెను అపుడు జనకరాజు యజ ముచేయుటకయి యొకసాల నిర్మింపం 
బొవువాం డై మొడట భూమిని సమముగా జేయించుటకు నాంగలితో దున్నిం 
చుచుండంగా నాంగలికిందగులుకొని భూమిలోనుండి పె కుచికీన పెకశును వీయించి 
తెటిచి చూడంగా నం దొక కన్యక గాన్పించెను. అపు డామెకు న్ యనుసే రిడీ 
పుర్తై కాభిమానముచే నాజుసంవత్సేరములు లోషీంచి రాముని కిచ్చి వివావాము 



కీ ధి కొ Ixxxvii 

జేసెను, పెండ్లి యైనతరువాతం బం డ్రం డేండ్లు రామునితో. గాపురముచేని సకల 
సుఖముల ననుభవించి సదు నెనిమివవయేంట రామునితో నరణ్యమునకు బోయెను, 
ఈరీతిగా( జూచు క్రొన్న యెశల నీత రావణునితో బలికిన ప్త కార మామెకు. బదు 

నెనిమి దేండ్లును రాముని కిరువదియై బేండ్లును నుపపన్నముగా నున్నవి, 
“వశ సప చ నర్జాణి జాతస్య తేన పు శత్ర్ః! 

అస్టితాని | పృ కాంచేంత్యా మయా దుఃస్ధుపరిక్ష య్. (అయా. 20. 40 ) 

అను కౌసల్యావచనముంబట్టి మూశంగావన ప్ర వేశనమయమునకు రామునికి. 

బదునేడు సంవత్సరము") పాయ మయినట్లు కేలుచున్నది. ఈకాసల్యావచనమున 
కును నాభ ర్త ర యిరువదియె 'బేంక్ల ప్రాయముగలవా. డనీ సిత రావణునితొం జెప్పిన 

మాటకును విరోధింపదా "యన్నచో 'విగోధింపదు 

కకత ప్త ప్రచ వర్గాశి జాతస్య తన పుత్తక!” అనుక్టోకములోం గాసల్యచే 
నుద్దిష్ట మయిన కాలము” జన, నా జాయ తే శః కర్త ణాజాయ శే ది జల అనుఖొ 

స్తానుశాస సనమువల ననుపనయవ కాలము మొ కలుష ;దు-నేవ. కసంవశ్చరముబుగాని రాము 

నీజననకాలమునుండి పదునే డేండ్లుకాదు. (గోవింద. రా ) “గ రెెకాద "సేవ. రాజ 
5 క్ల న్యమ్ అనుగ్భవ్యాసూ త్రములో నున్న ౫ రై కాదశశబ్దముమొ క్క బహువచనసా 

రసస్థమునుబట్లికు త్తి యు నికి గగ్బస్టుం జై సంనచ్చరము మొదలుకొనితొవిిదనసం వత్స 
ల అ భి ర్ల | , కే 

రములో (గాని పదియవసంవశ్చంములోంయగాని పదునొకంశవసంనత్సరములోంగాని 
యుపనయనము( జేయవచ్చు నని విధాన ముండుటవలన ఛామున కెనిమిదన యేట 

నుపనయన వుయినచో నాకాలము మొదలుకొని వన ప్రయాణసమయమునకు బదు 

'నేడేండ్లు కాంగా రాముని వయస్సు సీత చెప్పిన ట్లిరువదిఇైదేండ్లు కుదిగినది, 

క్ రావణుని, మొదట నలకూబరుడు శవీంచెనా? బ్రహ్మా హా ళవించెనా?, 

ఒక్కాలమందు నలకూబరునియొద్దకు బోవు చున్నరంభను 'రానణుండు బలా 

'త్కారముగా. బట్టుకొని రమింపంగా 'సలకూబరు. జీవృ త్తాంతము రంభొవలన 

చెణీంగి కోపించి ససకమిాంద రావణు డిష్టము లేని దీ యల! జెటుప నుద్యుమించిన 

యెడల వానికిరస్సు నూజుముక్క లగుంగౌకియని శవించె నని యు_త్తరకాండము 
బిర వ సర్షలో? జెప్పంబడియున్నది. 

“ధక్ష కొం తౌం పరొం శు శ్రుత్వా ధ్యానం సంసవివేశ హూ 

ర న లు కస్య తత్కు_ర్శ విజ్ఞాయ తదా వై కేవ కాత జః. 

ముహూరా వ. ద్రోవతామ్రామః తోయం జగ్రాహ పాణినా, 

గృహీత్వా సుం దివ్య ముపస్పృృశళ్య యభఖావిధి, 

ఉక్సేసర్ల తదా శాపం రాకషసేందా య దొరుణమ్. 
జ్ర ల 
బి నన “ప ల శంస య క్ వమా యదా హ్యకామాం చుస్టైత్యా భర్ష యిస్యతి యోష్కితమ్ు 

మూర్థా సవ్నాస్త్రథా తస్య శకలీభవితౌ తదా.” 



వీఠి క, lxxxix 

ప్రథమావేపము:- 

అయోధ్యా కాండలో శ్రీరామపట్టాభి"పే క ప్రక రణమందుదశరథుండుపూర్వ ము కేకయ రాజునొద్దకు బోయి కై కేయి యనుకన్యను దన కి మని ప్రార్థించెను, ఆమెగర్భమందు జనించుపుత్తునికి రాజ్య మిచ్చెడ నని నీన్ర ప్రతిజ్ఞ చేసిన యెడల నీయభిలావ నెర చే ర్లు నని శేకయరాజు నుడువం బం _కీరథుం డట్ల కావించెద నని శపథము చేసి యామెను బండా డెను. ఈకథ రామాయ గార్జోపబ్బంవాకము లయిన పురాణములయందుం ద్ర సీద్ధము, 

“పురా భారతః ! పితా న స్స మాతరం తే సముద్వహన్ 
మాతామహీ సమా కౌషీ ద్రాజ్యశుల్క మను తమమ్” (అయో. 107. 3.) 

కై కేయీవివాహకాలనుంచే కై శేయికిం బుట్టంబోవుపుత్తునికి దశరథునిచే రాజ్యప్రదానము ప్రతిజ్ఞాతమయినట్లు వె శ్లోకమువలనః గానవచ్చుచున్న ది. కాన దశరథుండు తానూ కేయికీం జేసినవా గ్లానమునకు విరుద్ధముగా. జోరవృ త్రినవలం బెంచి రామాభిసేకసనుయమున కచేక్ర దేశములనుండి య నేకోరాజులను దూతల ద్వారా రవ్పించినను శోకోయ రాజునకు మాత్ర మోవృతాంతమును చెలియనీయక 
రాముని బీలువనంవీఎా 

“విప్రోషిత శ్చ భరతో యావ చేవ పురా దితః, 
తౌనదే వాభిషేక స్టే ప్రా పకాలో మతో మను.” అయో.) 

అని రామునితోః జెవ్పి రామపట్టాభి పే కమున కుద్యమిం చెను, దశరథునంత్ర గొప్పవా? శీ ముల చేయవలయును? 

శ్రీ రామాయణ వ్యాఖ్యాతలు దీని కట్టు సమాధానము వ్రాసియున్నారు:___ 
దశరథుండు కేవలము నీకుమారునికి రాజ్యుమిచ్చె దనని యే నై శేయికింబ తిజ్ఞ చేసీయుండ లేదు. మజేమనలూ: “సమయమందు నాకు నీన్ర జాపకము చేసిన యెడల నీపుత్తునిశే రాజ్యమిత్తును నీవ్రమ జు చిపోయిన యెడల సకల సద్దుణనాగరుందురాజ పరి పాలనార్ద్మ (డె నమజియొక పుత్తునికి ధర్మళా, శ్రుమునకు విరోధము అేకుండ రాజ్య మిచ్చెద” ననియే ప్రతిజ్ఞ చేసెను. అందువలన దశరథుండు తేన ప్రతిజ్ఞ నతి కమింప "లేదు, శె కేయియాయంళశమునుయు _కృసమయమునందుదళరథునికిజా పకముబేయక బోనుటచే దళరథుం డీసంగతి నాలోచించి భరతుం. డయోధ్యకు రాకమున్న శా స్త ముహీ తము గా రాజ్యపరిపాలనాక్ష్ము ౬ డై న రామునికింబట్టాభిపే.క మొనర్ప నిశ్చయిం చెను ఇందు చేతనే పట్టాభి పే కమహోత్సవవృ తాంతమును చెలియం చేయుటకు గేక యరాజుకు దూతల బంప లేదు, ఈయర్థ ముమాసంహికలో నుమామహేశ్షర సంవాదనుం దిటుల పరిష్క_రింపంబడియున్న ది, పార్వతి కివ్రు నడుగు చున్న ది... 
“రాజ్ఞో దశరథ స్యాస్య మృ పౌవాదిత్వ మాగతమ్, 

ఫ్లో న్లంఘనం యసా త్కృతం త త్కే కయాధి"పే, 
L 

ప్రతి 



xc కీ రిక 

కైకేయ్యా గ్రహణే పూర్వం త దుద్వా హే హ్యుపస్టి కే.” (ఉమాసంహిత) 
దశరథుడు రాజ్య మిచ్చెననని కేకయరాజునకుం ద్రకిజ్ఞ చేసి యట్లివ్వకపో 

వుటచే నన్ఫతవాది కాలేదా యని పార్వతి శివ నడుగగా: 
“వి వాహాసమమ్ రాజ్ఞా ప్రుతిజణ్ఞత మిదం శుణు, 
పట్టాభిషేకసమయే భవేయం స్వారితో యది, 
తయా వా౭_ స్వేన భూపాల ! తథా చ కరవా ఇకహాక్, 
ఇర్జీం ప్రతిజ్ఞా నుకరో ద్వివాహ గ వాణేనృపః. 
కసా దస్మీ న్నరవ్యాఘే9ి న దోషా స్టి శుభానశే.” (ఉమాసంహిత) 

దళరథుండు వివాహసమయమందుం కేకయ రాజునకిట్లు ప్రతిజ్ఞ చేసను, ోకీయి 
రాజా! పట్టాభిపే కసనుయమందు నీసంగతి నీవ్ర నాకు జాపకముచేసీన యెడల నే 
'చేయుదు” ననెను. కావున దశరథధునియందు దోషములేదు. ఇదిగాక నుజీయొక 
విశేషము కలదు, 

“దె వాసులే చ సంగ్రామే జననై స్ట తన పార్థివః, 
సం పృహృష్ట్థ్రో దజొ రాజూ నర మారాధితః చృభు8. (అమూ. 107. 4.) 

కై శేయి తనవివావా కాలమం దేక న్యాళుల్మ ముగాందన పుత్తునికి రాజ్య ప్రా ప్త 
సిద్ధ మైయుండ6గాయ దిరుగ బేవాసురయునడ ములోం దా నొనర్చీనయు పచారముల వేం బరితుస్టుం డై నరాజువలన భరతునికి రాజ్య మివ్పీంచెడు వరము నెట్టుకో రెనని మటీ 

యుండవచ్చును. తరువా తమజికొంతకాలమున కుజరిగిన వరద్టీయదానముసన్ని హీ త 
మైనదగుటవలనం జిరకాలాంతరిత మైనదానిని మజుచి స్మృతిపథమునందు నూతన 
ముగా నున్నవరద్వయమునే యాచించె నన్నచో దోషము లేదు, మధ్య కాల 
మందు జరిగిన యీావరద్వ్వయమునుగూడ కై కేయి మజివంగా:---ోకిం న స్మరనీ వై_కేయి! సృరంకీ వా నిగూవాసే” (అయో. 9. %) అని మంథరజాపకము చేసిన. 
మిరా౭ందం గై కేయి స్మృృతిపథమునకుం 'దెచ్చుకొన్నదన్నచవో బాల్యమందు జరిగిన _ వృత్తాంతము బొత్తిగా మజ చెననుట యుపపన్నతరమే వివావాకాలమందుం గే 
యిోాపుత్తునికి రాజ్య మిచ్చెద నని ప్రతి శ్రుతిచేసి దశరథుండు రామునికెట్టు పట్టముం 
గట్ల నుద్యోగించెను! అన్నచో, 

““ఉ ద్వాహకాలే కతిసం ప్రయో నే పాణాత్యయే సర్వధనాపహాశే, 
విప్ర స్యచాన్దే2.ప్యనృతం వదేయుః పంచానృతా న్యాహు రపాతకాని,” 

అనున్యాయము నవలంవించి దశరథుం డట్లు చేసె నన్నయెడల దోషము లేదు. 
ద్వితీ యా వే పము; ___ - 
కీప్కీ_ంధా కాండములో వాలి నిరపరాధి నైనన న్నేలవధించితి వని యడు గంగా శ్రీ రామచంద్రుండు--- 



“త్రద్వ గతీశస్య శే ధరా త్కామవ్ఫ త్తీస్యవానర ! 

భ్రాకృభార్యావమశ్ళే౭..సీకా దండొ'2ఒయం పృతిపాదితేః, 

న చ తే మర్షయే పాపం కత్తియా౭_హం కలోద్భపః, 

శారఠవీం భగినీం “చాపి భార్యాం చాప్యనుజస్య యః, 

పృచశేత నరః కామా త్రీస్య దండో వధస్టృృృతీః” (కిష్కిం. 15. స్క) 

అని చెప్పి శాన్ర్రమును గనుపటి చి “నీవ్ర భ్రాతృీజాయాసక్తుండ వగుట 

వలన మహోపాతకి వని నిశ్చయించి నీవంటివానికి వధ తప్ప నితరశికులు 'లే వని 

తలంచి నిన్ను వధించితి”నని చెప్పెను.ఇట్లు జరిగియుండగా6 బట్టాభిపే.కానంతీర 

మందు దారను వశపజు చుకొనుట చే సు గీ వుడుగూడ భ్రాతృ భార్యా గామిత్వ 

రూపపాపము గలవా డయెన్గ. ఉవమూాసంహితలో. బార్వతి శివుని బ్రన్నీంచు 

చున్నది.— 
“పుత్రే భార్యా శివ్యభార్యా కనిస్ట్రిభ్రతు చేస చ, 

స్నుపాచ జ్యేష్ట భార్యాచ మాతులస్య కుటుంబినీ. 

మాలృేతుల్యా ఇతి ఖ్యాతః కథం తారాసమాగనుః (అధ్యా, 10.) 

ఇందువలన నూతృతుల్యురా లయినతారతో. గాంపురముచవేయుట స్కో 

పునికి మహాపాప మని స్పష్ట మగుచున్నది. కావున సు గ్రీవుండుగూడ వాలివలెం 

చాతకి యగుటచే వధదండ నార్హ్ము. డై యుండంగా రాముడు పతపాతము గలవి. 

ఇ నుగ్రీవునిం జంపక వాలి నేల చంపె నని యా ఖై పము. 

సమాధానము: 

శ్రీరామునికి చేశవుయినను బకుపాతము లేదు. సు గీవుండు దోవి కొండు, 

ఇందు కుమాసంహీతలో బ్రమాణము. 

“మోనిజాతౌసు నారీషు సంసర్షో లోకగర్డితః, 

యోాన్య జాతా సంగ నాసు గమనే సిన కిల్చిషమ్ .)] (అధ్యా. 10.) 

ఇందువలన దార యయోనిజురా లగుటచేం దత్సంగతుం డై నసు గ్రీనునికి 

దోవము లే దనుధర్శత త్త ప మెటింగిన రాఘవుండు సు గీ వ్రనియందు దయగల వా 

డయ్యె సు గ్రీవునిభార్ట యగుగుమ యోనిసంభూతురా లగుటచేం దత్సప్ళతు( 

డగువాలి పావీష్టు( డని నిశ్చయించి రాముడు వానిని నధించెను. ఇది గాక మణి 

యుకవిశేషము. 
| 

“అస్య త్వం ధరమాణస్య సుగృీవస్య మహాత్మనః, 

రుమాయాం వర్తసే కామాత్ స్ఫుపాయాం పాపకిర్మక్ళత్ ” (కిష్యాం. 18. 19) 

బ్రందువలన సోదరుండు జీవించియుండంగా నతని భార్యను ముట్టంగూడదు. 

మృతుం డై నసోదరునిభెర్యుపరిగ్రాహ్య్యూ రా లని వానరకులధరము. 
రామాయణము 

నాం ధ్రీకరించిన గో వీ నాథము వేంకటకవిగూశ సీయర్థమునే యాం ధ్రీ కరణమందు 

పిశదీకరించియున్నాండు. రాముండు వాలితో జెప్పుమాట :-- 



xcil కీరిక, 

“వావనశేంద్రా! భ్రా భ్రాతృ భార్యావమర్శనంబు సుగ్రీవునికిని సమానం బని 

యంటివేని సు గీ గీవ్రురడు మాయావి బీలాంతేర్షతీయుద్దంబుననీమర ణంబునిశ్చయించి 

 తశొరయందు న నర్తించె. నీవు స్క్రీవుండు నప్రాణుం డగుట యెతింగియు నతనిపక్నీ 

యగు రుమయందు వ శ్రించితివి. కావున నీదోవంబునకును సు గ్రీవ్రుని దోషంబున 

కును వై పమ్యుంబు గలదు. అట్లగుటం జేసి నిన్ను వధిం చితి,” 
తృతీయా శే పము: న 

శాల కాండములో వానరోత్ప త్తి త్తి ప్రకరణమందుగంధ మాదననుే. వ ణశరభో 

లయుత్ప త్తి యొకశరీతిగాను యుద్ద కాండములో రావణ శార్టూలసంవాదమందు 

మటీయుకరీతిగాను బృతిపాదింపంబడియున్నది. ఎట్లన 

“ధనదస్య సుతేశ్శీగీమాకా వానరో గంధమాదనః” 

అని ప్రారంభించి 

“వరణో జనయామాస సుషేణం నామ వానరమ్, 

శరం జనయామాస 5 మహాబలః.” (యుద్ద. .) 

ఈక్లో కములయందు గంధమాదనుడు కు బేరపుత్తుం డనియు, సుషేణు(డు 

వరుణసుతు. డనియు, శరభుడు ప పర్షన్వునికుమారు డన్యు. జెప్పంబడీనది. 

తే. గి, అవని గెన్న రేశునంశంబున జనించె, జగము లొక్క_ భంగి సన్నుతింప క్. 

చైక్యనూదనుండు భర్య నిర్జితేగ ంభ భ, మాదనుండు గంధమాదనుండు. 

ఘునబలుడు నీంధుపతియంశమున జనించె, నలసు షేణుండు వన చరకులవరుండు 

జవవినిర్జితళరభుండు. శరభుం దనెడు, వన చకవరుండును. పర్టన్యునలన 6 గలిగె 

యుద్ధ కాండములోం జెప్పయడినరీతి వైదానికి విరుద్ధముగా నున్నది. ఎట్లన: 
ఈక బ్వుచ్చేషణ క్చాత్ర ధర్మాత్మా ప పుత్రో ధర్మస్య వీర్య చాక?“ 

అని మొదలిడి 

శే, గీ, 

“పుత్రా వైపస్వశే స్యాథ పంచ కాలాంశేకోపమాః 

గజో గవాజో గనయ శృరభో గంధమాదనః.”” (యుద్ధ. 80. 26 ) 

“ధరాత్తుం డగుసుపేణుండు ధర్మపుక్త్రుండు గజగన యగ వాతుగంధ మాదనళరభులు వైపస్వ 

తునిపుత్రులు.” 

అని యిట్లు సుషేణుడు ధర్మ పుత్తుం డనియు, శరభ గంధమాదనులు వైవ 

స్వతపవుత్తులనియుం జెప్పుటచేత బాల కాండ డ యుద్ధ కండి" క్రార్థములకంం బరస్పరవిరో 
థను చూపట్టుచున్నది. దీనికి సమాధాన మెట్లన :---సు పే.ణశరభ గంధ మాదను 

చకుగలవానరులు పెక్కువుంది యుండుటచే బాలకాండో కసుపే.ణశరభాదు 

ర యుద కాండో క్ష కను సేణశరభాదులు వేజుగావ్రన బూరోష్ట క్ష క నుయిన 

విరోధము లే దని తిలక వ్యాఖ్యానము ప్రకిపాదించుచున్నది. 
చతుర్ధా తపము: న 

పదునాణబుగేం జ్ఞావహోరనిదృ డల వరించిన వానిచే. గాని యిరి ద్ర జుత్తు వధింప 
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బడ6 డని వానికి బ్రహ్తా నర మిచ్చినట్లు వానిష్టరామాయణమందుం గానవచ్చు 

“మేఘనాదో మహాఘ్టాోరం తపః కృఠత్వా౭.. బృవీ తతః, 
బ్రహ్మాణం లోకకరారం నరాన్నే చప సాంప్రుతమ్. 
(బ్రావో తద్వచనం శ్రుత్వా మేఘనాదం తేదా౭. బృవీశ్ , 

చతుర్షశ చ సర్షౌణి నిద్రాహారవిసర్జితః, 
రొమ స్యాసరబో య సార కేన నాకో భవే త్తవ.” (వాసిస్థరామాయణ.) 

ఈయంశము వాల్మీకిరామాయణనుం దెచ్చటను గానరాదు సరేకద్యాయీోా కొథకు విరుద్ధముగా లత్షుణుండు నిత్యము వమాంసాద్యాహారములను భుజించు చున్నట్టు రాశ్రలయందు నిద్రించుచున్నట్లు ననేకస్థలములయందు బ్రమాణములు గాన 

“అగో దు వాయ భూ తేభ్య న్సీతొ2థ సరవర్డి నీ, 
తయో రుపదదే భా9త్రోం ర్త భు మాంసం చ తేద్భ క్మ్. 
తయో సుష్పి మథోత్పొద్య వీరఠరయో; కృతకెౌచయోః, బిర - . 

విధిన జ్ఞానకీ పళ్చా చ్చశక్క తత్పాాణధారణమ్. 
అథ రాత్ర్యాం వ్యతీతాయా మవసు ప్ప మనంతఠమ్, 
పృబోధయామాస శనై ర్లత్మణం రఘునందనః. 
స సుష సృమయే భాషత్తా లత్మణః పృతిబోధికః, 
జహొ నిద్రాం చ తం దీం చ ప్రసక్ష్తం చ పథి శృమమ” (అయో. 56. 1-8.) 

రాముండు వనవాసార ముయోధ్యానగరము విడిచినదినము' మొదలుకొని దెరుగ నాపట్టణమును బ్ర వేశించుటకుం బట్టనపదునాలుగు వత్సరములలో సెప్పు డేయేప్ర, దేశములకు. బో యెనో ? ఎప్పు జేయెకార్యములం చేసెనో యాకాల 
మిప్పుడు నీర్ణయింపంబడవలయును, 

వాల్ల కిమహర్షి తేన గంథనుందు రాముం డీదినమం దీకార్యమును జేసె ననీ కంలో క్రిగాం జెప్పకపోయినను అచ్చటచ్చట నతండు సూచించినయర్థములను వ్యాఖ్యాత లొ "నర్చినవ్యాఖ్యానములను నాలోచింపంగా నాకార్య మి క్లైర్పతుప బడుచున్నది. రాము. డరణ్యామునకు బోవుటకు నిశ్చయించి య యోధ్యను విడిచి బయలు దేజి సదిన మే చతుర్ల శవత్సరపరిమితవివాసనన కాలమునకు బ్రథమదినము,అది వై శ్రశుద్ధ పంచమి. ఆనాంటిరాతిి తమసానదీతీరమందు నివాసము, 
“తీతు స్తు తమసాతీరం రమ్యు మా క్రిత్యే రాఘవః, 
నీత్రా ముద్వీత్ష్య సౌమ్మిత్రి మిదం సచన'మబృవీత్. 
ఇయ మద్య నిశా ప్రూర్యా సౌమిత్రే! పృహితౌ వనమ్”? (అయో. 46.) 



2017 వీరి క, 

హ్టీనా౭డు శృంగి బేరవుర ప్ర వేశము. గుహునితోసమాగమము. 
“ఆససాద మహాబాహు కృృృంగి బేరపురం ప్రతి” (అయో. 50. స) 

స_్పమినాండు వనస్పతిమూాలనివాసము. 

“ఆదాయ మేథ్యం త్వరితం బుభుత్నీ తె 

వాసాయ కాలే యయతు ర్వనస్పతిమ్.”” (ఆయా, 52, 102) 

అష్ట్రమిరొజున భరద్వాజాశ్ళ మము చేరుట. 

“గత్వా ముహూర్త మధ్యానం భక ద్యాాజ ముపాగమత్ *. (ఆయో. 5%, స.) 

నవమినాడు యమునాతీరముం చేరుట, 
“అధథా౭_సొద్యతు కాళిందీం శీ న్రుసోత సమాపాామ్ 

చింతా మాపేదినే సర్వే నదీజలతితీర్థ వః.” (అయో. 54. 13,) 

దశమినాండు సాయంకాలమందు సుమంత్రుం ఉయోధ్యను బ్ర బ, వేశించిను, 

ఈ ఆనుజ్ఞాతే స్ఫుమంత్రో౭ధ యోాజయిత్వ్యా పూషా క్రేమాన్, 

అయోధ్యా మేన నగరీం ,స యయా గాఢదుర్శ నాక. wy) 
తత స్సాయాహ్న సమయే తృతీయ్2_హాని సొరథిః, 

అయోధ్యాం సమనుప్రాష్య నిరానందాం దదర్శహ. (అయో. 57. 4.) 

ఆరాత్రియం దే దశరథుండు స్వర్లతుం డగుట, వకాదళినాండు దశరథునిమృత 
కళేబరము కల ద్రోణిలో నుంచంబడినది. 

శ 

“స రాజాం రజనం పష్ట్రీం రామే సృవ్రాజితే వనమ్, 

ఆక్టరా కే) దశరథ స్సంస్మరకా దుష్కృతేం కృతమ్.” (అయో. 6కి, 4.) 
“తెలద్రోణ్యా మథామాత్యో స్పంవేళ్య జగతీపతిక్, 

రాజ సృర్వా ణ్యథాదిష్టై క్చకుః కర్హాణ్య నంతర మ్.) (అయో. 66. 14.) 

ద్వాదశినాడు భరతునివద్దకు దూతల నంపుట, 
“నసీ కే నాభ్యనుజ్ఞాతా దూతా స్సంత్వరితా యయుః” (ఆయా. 65. 11) 

ఆధూతలు త్ర యోాదశి చతుక్త శి మార్షమందు. గడవీ పౌర్ష మినాంటి ర్వాత్రి 

శేకయన గరమును బ్ర ఎ వేశించిరి. పాడ కస్టమినాండు భరతుడు మాతులిగ్భహామునుండే 
యయోధ్యకు బయలు జేజెను. మార్లనుధ్యమం డేడురాశ్రులు గడపి యెనిమిదవ 

రోజు నవమినాం డుదయమున కతిత్వరతో భరతుం డయోధ్యను బ్ర వేశించెను, 
“తొం పురీం పురుషవ్యాన్రు స్ప ప్పరాతోగిషితః పథి, 

అయోధ్యా మగతో దృష్ట్వా సారథిం వాక్య మబ్రవీత్.) (ఆయా. 71, 18) 

ఆదినమం చే దశరథునికి డవహానాదిసంస్కా.రములు జరిగెను, ఆదినము మొద 
లుకొనీ పదొమూూడురోజులనణికు ననంగా వె శాఖళుక్ష పంచమివజకు భరతుండు 
దళరథునికి శ్రాన్ధకర్యల నాచరించెను. 



వీ థి క | XC¥ 

_ కవ్రావ్లాణేభ్యో దదౌ పుకోం రాజ్ఞ స్త స్యార్ట్వదై హికమ్, 

తతః ప్రృభాతసమయే దివ నేఒథ త్ర కాదే 09 (అయో. 77, 4.) 

మిరోహాన జేకీయాచారనిద్ధ నుగుదవాన బేశశోధనము., స _ప్పమినా(డు 
కూరకి కాకు. గూలివాం డ్రను బంపుట 

4 త్రృయోదశో2. యం దినసః పితుర్భ _్లన్య తే విభో! 

సాఐశే సాస్టి నిచయే కీమిహా తం విలంబసే.ి (అయో, 17. 22,) 

స్తమిమొదలుకొని దళమివజకు త్రూవ బాొగుచేయించుట. వ కాదశి 
నాండు భరతుండు రామునియొద్దకు బయలు చేరుట. ఆనాంటి రాత్రి, గంగాతీరమందు 

నివాసము. ద్వాదళినా6డు భరద్వాజూశ్రమప్రా పీ. త్రయోదశినాడు భరతుండు 

రామునితో గలినికొనుట. చతుర్దశి, పార్ల మాసి, “హడ్యమి, మూడురోజులు 

భరతుండు చిత్ర కూూటనుం దుండెను, వె వై శాఖబవాళద్వితీయ భరతుండు తిరుగ 

నయోధ్యకు 'సయలుబేలెను. చవితినాం “డయోధ్యలోం బి, వేశించెను. ఈరీతిగా 

నొకనెలమిందం బదు నై దురోజులుకాంగా వై శాఖబహాుళ పరచమినాండు రాముడు 
చి శ్, కూటమునుండి వెడలి యతి త్రీమున్యాశ్ర శ మము బ్ర -వేశించెను, ఈరీతి గా 

“కంచి త్నంచ దళా నాసా నేకం సంవత్సరం క్వచిత్ , 

క్యచి చ్చ చతురో మాసాకొ సంచ ప ట్బాపరాకా క్వచిత్ , 

ఆపర త్రాధికం మాసా దస్యాళ్ల మధికం క్వచిత్ , 

శ్రీ నాసా నష్ట్ర నష్ట మాసాంళ్చ రాఘువో న్యనస త్పుఖమ్. 

లేథా నంనిసతే స్తస్య మునీనా మాక్ళమేషు వై, 

రమత శ్చానుకూల్యేన యయు అ సృంపత్సరా దళ! (ఆక, 11.) 

రాముడు మజటీ మూండుసంనత్పరములు పంచవటియందు.: గడ పెను. తరు 
వాతంబదునాలవసంవత్సరపు6 జై త్ర త మూసముననీతాహూరణము. వైశా ఖమాసములో 

సుగ్రీవుని జూచెను, అపాఢ మాసములో వాలివధము. అశ్వయుజ మాసమందు 
పసెన్యోద్యోగము. ఫాల్లునమందు వానరులు శ్రాయోపవిష్టు లగుట. ఫాల్లు ణళుద్ధ 
చతుర్షశినాండు లంకాదహనము. ఫాల్దుణబహుళ అమావాస్య నాడు రావణవధ, 

వై త్రశుద్దపా డ్యమి సాండు రావణునికివి ళం పణుండుదవానాదిసంసా్కాారములు సేయుట, 
దెర్భత్య యందు విశిషణపట్టాభిశే సక ము, సీతాప్రావ్లిః తృతీయరోజున లంకనుండి 

రాముడు బయలు టేజుట. చవితినాండు కివ్క ౦ధాప్రా వీ, పంచమినాండు భరద్వాజా 
శృవిప్రా క్రి. 

LEG వ్రాశ్లే చతుర్షశే న్నే పంచమ్య్యూం అత్న క్తణా గా 

నాహార్రన ప్రాప్య సతందే నియతో మునిమ్. | (యుద్ధ. 127. 1,) 

ప్రీనాండు నందిగ్రామప్రా స్తీ. జటావికో ధనము. అయోధ్యాప్రా ప్తి. స_ప్పమి 
నాడు pens వము (గోవింద. వ్యా). 

జర 



బుధవరుల కొక విజ్ఞ వ్. 

ఆప్యలాకా! మౌ వ్రియమిత్రులు, నాం ధ్ర భాషాభివృద్ధికి జర కాలమునుండి పాటువడు చుండువారిలో న గ్గ గణ్యులున గు బ్రహ్మాన్సీ, వావిళ్ల. వేంకళుశ్వురులుగాప గోవీనాథము వేంకటకవిశిరోమణివిరచిత మగునీయాం ధ్ర రామాయణమున కొక యుపోద్దాతము వ్రాయునుని కొంతకాలము క్రిందట నన్ను బ్రో త్సాహాము సేయంగా నౌటుమాసముల, క్రిందట నారంభించి నేంటికి ముగింపంగలి గతిని. శ్రీరామాయణ మువంటి వుహానీయ గ ౦థముయొక్క_ వి శేపార్థములను సాకల్యముగా వివరించుట యెవ్వరికై న నశకర్ణిము అందులో ముఖ్యముగా గోవిందరాజీయ వ్యాఖ్యానము, త్రేని శ్లోకి మొదలగు గ్రంథ ముబయందుం బ్రతిపాదింపంబడిన యర్థములచే స్వీకరించితీని గాని స్వతంత్రముగా నెద్దియు వ్రాయలేదు తుదను వ్రానినరామాయణ ఘట్టముల యొక్క. పరిస్కారములను బ్ర హ్హ క్రీ, వావిళ్ల, రామస్వామిశ్యాన్రిగారు సంస్కృత వాల్మికికామాయణము నక వ్రాసినసం స్కృ తోోపో్ఞాతమునుండి తేని గించినం ౫ హీ ముగా వ్రానితిన, గుణదోవవివమర్భకు లగుబుధేజనులు నాయందు దయ సేసి యందలి దోషములను విడనాడి గుణములను గృహింతుకు గావుత మని యెల్లపుడును ఛ్రార్థిం చుచున్నాండను. 

ఇట్లు విన్నవించు బుధజనవిభేయు.డు, 
మేడేపల్లి. 'వేంకటరమణాణారుస్టలు, విజయనగరము | శ్రీ విజయనగర మవహోరాజసంస్థావితాంళ్లేయ పాఠశాలా, వరమే. 1916. 

సంస్కృృతభా పాధా్యాపకుండు. 

ల. 



విషయము. 

గృంథక ర వరా వరా రనర్థ్యన నము 

గ గృ౭థక ర్త గ గ్రుంథము పృ పృసిద్ధి కక్కి నచందం జెణింగించుటు 

g వేంక జ. నము 

శ్రీ చేంక 'టగిరిప్ప రాధిరాజనంశాఐతౌరనక్ణ నము 

ఇలు టిసర్వజ్ఞకు మారయా చేంద్ర ద భూపా "ల్మ పృళంస 

ae 

శాల కాండము, 

నారదమహర్షి వాల్మికి కికడ కేతెంచుట 

నారణు డు వారీ కిక శ్రీరామకథ "సెజింగించుట 

వాల్మీకి స్నానార్లము తమసానది కరుగు'దెంచుట 
వాల కేమహర్షి కాంంచమును వధించిన నిపాదుని శపించుట . 

వాల్మీకిమహర్షి క శక సర మేష్టి మే తెంచుట . 
వాల్మీకిమహర్షి రామాయణమహా కాన్య మొనరించుట . 
వాల్మీకిమహర్షి శరా మాయణ మహాకావ్యము ( గుశలవుల కుప'దేశించుటు .* 

కుశలవ్పులు శ్రీరామయజ్ఞవా టములో శ్రీరామాయణగానము జేయుట 

కశలవులకు మునీళశర్ధరులు బహుముకు లొెసంగుట 

శ్రీరాముండు గుళలవులం దనగృహంబునకు రావించుట 

శ్రరొమఘుని సభయందు6 గుశలవులు రామాయణంబు గానము నేయుట 

దళరథుండు ప్పుత్తార మళ్వ మేధచికీర్షు. డై వనీష్టాదులతో నాలోచించుట 
సుమం,త్రు,ండు దశేరథునకు సనతు్యూ మారో కరహస్యముం 'చెల్చుట 
రోమపాదమహారాజవృ శాంతము 

రోమపాదుండు వేళశ్యలచే బుక్యుళ్ళంగు. దోడి తెప్పించుట 
సుమంత్కుండు దళఠథునకు బుళ్యళ్ళుంగాన యనవిధంబు 6 చెల్చుట 

దశరథుడు బుళ్యళ్ళ 0గ నముహాముని దోడితెచ్చుట 

దశరథుడు బుక్యశ్ళంగమునియనుమలేంబున నళ్వ మేధంబు (6 జేయల బూనుట 

ఆళ్వ మేధయాగ ౦బునకో నాచాదేశమురీనుండి రాజు లేతెంచుట 
స్తీ శీమదళ్వో మేధయాగ ప్రా పొరఠంగిము 

మక్యశక్ళంగముని ఫు శ్రశామేష్టి 6 జేయ నారంఖించుట 

పుత్ర, కా మేష్టియం సహూతు లగు దేవతలు బ్రవాతో మొజ లిడుట . 
గ్రహోది దేసతలకు శ్రీ నారాయణుండు పొడనూపుట 

'దేనతలు శ్రుశారాయణునికి తవుబొధల నెటీంగించుట్ల 
M 

పుట. 



ర్తి విషయసూచిక, 
విషయము, 

'చేనత్లు టన నావ =యణునికి రావణవథధోపాయం౦బు. చెల్చుట 2 
(నారా యణు(డు జేనతీల కఛభయ దానం బాసంగుట లట 
వ్తాజూ పుత్యపురుముండు దినపాయసంబు దళరథున కొసంగుట ‘09 
దకరభుం చౌరెనరట" యాసంబు విభజించి భార్యల కొనంగుట ఇల 
బహ దేవతేలను ననచరరయోనుల బుట నియోగించుట 4 Cd) ఆజ లు 
వపహలు పసనచరభొోనుు (ల ద సన్నామంబుల నపకేరించుకు జక —0 

_ ౮ మాసతె "రభఘట్టము 
+ 

సరతిలత్యుణళత్రు షమ్బులు లు కై వయీసుమి తృీలయం దుదయించుట 9 
ససీస్టమహరి రామానులకు నామకరణంటుం జేయుట 2 ర్న 

విశ్వామి ప్ర మహర్షి దశరథమహారాజుకడో కేకెంచుట . 2 
విశ్వామి కు, డు యాగరతుణా రమె గామునిం దన కొసంగ 6 సేకుట 4 
దళరనుండు రామునినెంటం దన్నును నోడొ ని సొ మనుట ఎ 9 
దళన యుండు విశ్వామి త్రుని సుపాహుమారీవాదుల సమావారం బడుగు నం 
దళరగులయ రాక్షనులబలంబు విని వెజుచి రాముని6 బంప నల్ల ననుట 444 
విశ్వామి కు నుండు దశరభపచేనంబు విని త్రద్ధ్గు డగుట కలి 
నసిష్టు డు రాముని విశ్వామిశ్రు,న కొసంగు మని దశరథునకు బోధించుట 46 
దళరుండు భామకు త్ముణుల విశ్వోమి కు ,నివంట 6 బంపుటు + 9 
విశ్వామిత్ర త్ర మహర్షి "రోమునక్సు బలాతిబల లనెడు మం, త్తే ౦బుల నుపబేశిందుట . 08 
విశ్వాని | తు ండు! రామునికి 6 దాట కాన్ఫ తౌంతంబు( శ్చ దాని జంప నియోగించుట 
శికౌముడు తాటకను సంహరించుట జం 
చెవేం గుండు ప్రీతుండై కౌశికునితో ? భృకాక్వపుుక్కుల రామున కొసంగు మనుఓ 
విశ్వామిత్రు,ండు “రామునకు * కృకాశ్యాపత్యంబు ౮? అసస సమస్తాస్త్ర ంబుల నొసంగట 
విశ్వామి తు తుడు రామునకు దనదగు సిద్దా కృనుమయొక్కొ.. స్పభానం జెజింగించుట 
విశ్వామి కు, డం రామంత్షణులతోడ స్వకీయా కృమంబు. ట్ర ఏ జేశించుట . 
విశ్వామికు కు (డు యా గారేంభము జేయుట ల 
శీ , రాము. కు నూనచాస్త్రంబాన మారీచుని సము ద్క ౦౫నం బడ వై చులు “69 
కోరాము డాస్న్యేం యవాయ వ్యా నంబులశే సువొహు కతైెన్యంబుల( గూల్బుటు 
విశ్వామి,త్కు+డు రామలక్షుణుల జనకయాగము( జూడరా నియాగించుట “౪ 
విశ్వామి. తుండు రామలక్ష్మణుల దోడొా, [ని మిథిలాఫురంబున కరుగుట 69 
విశ్వామి తు తు,6డు రామలక్ష్మణులకు; దనదువంక క్రుముంబుం చెలల్చట 26 
విశ్యామిడ, (డు రామబక్షణసహీతుం కై గంగానది జేర నరుగట ఉం 
విశ్వామిత్ర, తు,6డు వీ శ్రీరామునికి గం గాపర 4 రల సంభవ, ప, కారంబు( 'దెల్చుట టం 
విశ్వామిత్రుడు 5 ్రేరామునేకి బార్వతీనృత్తాంతింబు. చె చెలుప్రుటు ఉం 
విశ్వామి త్రు తు డు ' 2 రమునికీ గం గాన్ఫ కౌంతేంబు 'దెల్బుట ఉం 
విశ్వామిత్రుడు శ్రోరామునకు సగ రచ కవ ర్హికథం చెల్బుట 46 
ఇం దు,ండు ,నంచనచే సగయునియాగీ యాశ్యముు గొనిపోవుట . 0 
సగరప్పు తు లు భూమియంతయు.6 (ద దృష్ట నారంఖించుట 66 
చేతలు స సనరప్పు తేఫీకులై బ్రవత్ మొ జలిడుట . 
కపిలమహర్షి క్రొ కోభానలంబున సగరప్పుత్రు తులు దగ్గులణుట వళి 
సగరుడు వన ప్ర కు లజాదం గనుం నట కరసుముంతు బు త్రెంచుట 44 
ఆఅఆంకునుంతు (డు కేపిలా శృమంబున నళ్వమును భీ స్మీకృళజనకులనుం గాంచుట .,, 



షయనూచిక. 
వీషయము. 

గరుడు డంకుముంతునికిం బాడనూపి తజ్రనకులకు సద్గతి గబుగు నుపొయం' చెతిటించుక 

ఇఇ భగీరథుడు గంగావతీరణమునకులగాలం దప మొనర్చుట 
భగీరభునకోః 6 బ్రృహ్మవ్క స త్యకమై గంగాపాతము సహాంచుటకె కె యిాళ్వరుని బ్రా. ౦పు మనుట్న 

భగీరథునికి6 బర మేక్యరుండు పాడసూపీ గంగను శిరంబున సహీంతునని కరుతేరోేచుట 

౫౦ గాపలేసంబునకు( య్కుద్ధుం డై పర మేళ్వురుండు దనజటాజూటంబు.6 జెంచుట 

భగీరథుండు శినశికంబున. బడినగంగం గానక తపం బొనరింన శివుండు కరుజ్చించుట 

జహన్నుమహోముని గంగానది యంతయు యమ్రంగుట 

బ్రహ్మ భగీరథుని 6 (బళంసించి నరంబు లాసంగుట 0 

విశ్వామిత్రు, తుడు (రామునికి సము, ద (ద) మథ నన్ఫత్తౌంతేం బెటింగించుట 

శివ్రండు డపకంచే. ద్ఫార్భితు డై వినా నతి హాలాహలంబును మృ్రీంగుట 

మందకశిరిని విష్ణువు క నొక రాపంబున వింపుమోంద ధరించుట 

విష్ణువు ఊూహీనీవేపంబున నమృతంబు సురలకు బంచి చిపెట్టుట 

దితికి గళ్యపుం డింద్రు,ని జయించు. బు తుని బడయా సరం బెసంగుట 

ఇం దుండు కషటంబున ౯ బరిచరించుదు దితీగర్భుంబును ఖుండించుటు 
సుమతి యానురాజు విశ్వామిత్రుని బూజించుట 

విశ్వామి తుండు రాముని కహల్యావృత్తాంతంబు౬ 'దెల్చుట 

గాతము (డు దేవేంద్రుని శపించుట 

శాతము డహాల్యను శపించుట 

దేవేంద్రుడు మేషనృషణు6 డగుట 

రామవాదర జస్స ఎర్భంబున నహల్య కాపవిము క క్ యగుట, 

విశ్వామి తుండు రామలక్షీణస సహితుడై జనకుని యజ్ఞ వాటంబు జేరుట 
విశ్వామి క్రు తుడు జనకునికో రామలక్ష్యణులనృత్తాంతంబు( చెల్బ్పుట 

శతానంద నడు విశ్వామిత్రుని రామునిం ద్రళంసీంచుట 

కొతౌనందు(డు రామునికి విశ్వామి త్రున్ఫాత్తాంతంబు. చెల్చుట 

విశ్వామిత్రుడు వనీ స్టా ళ శ్రానుము 6 కర 

నసిస్టుండు విశ్వామి త్రు, జీ ని చమూ యులేముగం బూజు గేకెనం గోరుట 

నందినీ భేనువు విందుకు పలయుపస్తువులు వర్షి ంచుట 

విశ్వామిత్రుడు న నందినీభేనువును. గ్రహం నిచ్చయించుట 

విశ్వామిత్రుడు నందినీ ధేనువును బలాతె_రముగా6 గొనిపోవుట 

విశ్వామి క్ర త్ర గృహీత యై నందిని వసీస్టునియొద్ద కు వచ్చి మొజి లిడుట 

వనిద్దుని కోప బున విశ్వామితు నివైన్యంబుటి పహూతము లగుట 

నిశ్వోమి త్రు తుండు శివునివలన సమస్వాస్త సంబులు ఐకయుట 

విశ్వామిక్రు డు మహాస త్రంబుల ఏసేస్టు నా కృనుముమో6ద (6 బ్రుయోగంచుట 

వసిస్టుండు (్రెవ్యాదండమున విశ్వామిగ్రునియ స్త్రముల నన్నియు మడియ6 జేయుట 

విశ్వామిత్రు, (డు వనిష్టుచే నవమానితుండై తవంబు( జేయ బోవుట 
బహ విశ్వామ్మిత్రు తునజ్ం బి దృక్యకుమె రాజి గ్గ త్వాం బొసంగుట 

త్రశంకుముహారాజు బడేహముగా స స్వర ము(6 బొంద గోరుటై 

తి త్రిశంకుడు వసిస్టు చేత 6 దిరస్కృృతుండై ససిస్టపుత్రులపాలి కరుగుట 

త వ్ర శ 

న 

వపేస్థస్ప తులు త్రిశంకోనిం జం డాలు (డవు నమ్మని కపి ంచుట .6 

త్రిశంకుడు పీశ్వామిశ్రు తుకడ శేగుట . 

విశ్వామి కు, తుడు త్రిళంకుయాగమునకై బుషుల నందణ6 బిల్వపంపుట ఒం 



4 వివయ నూ చిక. 
విషయము. 

విశ్వామిత్సు తు,ండు వాసిష్ష స్థ మహో దయుల శపించుట wn 

విశక్వ్యామి తుండ డు తనతిపోమహిమచేం ది దో కుని స్వర్షమునకు బంప్రుతు ఎం 09 

విశ్వామి తు తు,6డు జ్ శంకునకై యన్య స్వర్షంబు సృృజియించుట 48 

విశ్వామిత్రు, తు, డు పళ్చిమదిశ్యు _న కరుగసట 

కునక్చేస్పనడ్త (డు విశ్వామిత్రుని తోరణము నొందుట . * ల 2 

శునశృేఫుండు విశ్వామి తృ ప్కభానంబున నింద్రో సేం దుల యను గ హంబు వవయుట 

బ్రహ్ విశ్వామి తు నకు బుషిత్వేం లొసంగుట జం 

మేనక విశా మిత్రు తపంబునకు విఘ్న ము (జేయుట 68 

ట్రా విశ్వామిమ్రునక మహర్షి ర త్వ మొసంగుట 44 
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“ముండు సీతను నినమునకుం వోడుకొని ఫో “వుటకు సమృతించుటు నాముండు సితిటు గుర్వా క్ఞాయున దన క్మమును | బ్రశందింసి ఇెళ్లుటు 

m7 

* కల్ల 



వషయనూ చిక, 

విషయము. 
రాముడు నీతతో బ్రౌావాణులకు దొనములు సేయు మనుట 

లత్షుణు డు "నేనును 'సనమేనకు ని చ్చెదనని రాముని6 శ్రార్థించుట 

రాముడు లక్ష్మణుని వనమునకు రొవల దనుట 

లక్షుణుండు సయు క్రికంబుగా రాముని వేడు 

రాముడు లక్షణవనాగమనంబున కొడంబడుట 

రాముడు ఐసిష్టపు త్రుం డగు సు య్ఞా రావించుట 

రాము6డు సుయజ్ఞాదులకు ధనధాన్య మణిగోభూపషణాదుబ నొసంగు 

శ్రీజటుం డను బ్రాహ్మ: వొ చత్రేముండు రొమునికడ క తెంచుట 

రాముడు శ జటునికి బహున హ్మస్కంబులు గోవు లొసంగుట 

రాముడు వళీరథదర్శనంబున కపట 

జను లందు రాముని జూచి సలుతెజంగుల విలపించుట 

రాముడు దళరథునకు. దనరాకల6 చెల్బుమని సుమంద్రు నియోగించుట 
రాము6డు సుమంత్రుడు వెంట రాంగ దశిరథునికడ కేగుట 

రాముడు వనమునకు6 బోవ ననుజ్ల యిమ్మని దశరథుని వేండుట 

దళరథు6డు రామునికి సనమునకు6 బోన ననుజ్ఞ యొసంగుట 

రాముడు దశరశథు నూరారుట 

సుమంత్రుడు క్రై శేయి నధిక్షేపించి దూజుట 

సుమం, తు,6డు ౯ కై కేయికేల్లి దురాచారంబు లుగ్గడిం చుట 

సుమం, తు, (డు కై కేయికీ సీత్రులం చెల్చుట 

కెకేయి దళరభునితో సగర డసమంజునట్ల రాముని ననముసకు6 బంప్రు మనుట 
సిద్ధాద్ధం డనువృద్దమం తి, కై శేయికి నయంబు 6 'దెల్చుట 

దళరఠరభు6డు కైశేయికీ నయంబు6 చెల్పుట 

రాముడు దశరథుని వల్యులము లడుగుట 

రాముడు సీతకు నల్బు లముల6 గట్టుట 

నసీస్టు (డు కె కేయిని దూటుట 
దశఠథుండు కె కైకేయి య న్యాయంబు నుగ్గడించుట 

రాముడు కాసబ్యను సన్గానించుచుండు నుని దశరథుని చ్రారించుట 

దశరథుడు నీత్రక్ర దిష్యవ ప్రశ రణాదుల నొనంగుట 

కాసల్య సీతకు హితోపబేశ ము: జేయుట 

రాముడు కౌస్య నూరార్చుట 

సీతారామలక్ష్మణులు రథారూథు లై తీఠలుట 

రాముండు సుచుం తుని రథమును వేగముగ6 దోలు మనుట 

అంతరిక స్త్రీలు రామవివాసనంబునుం గూర్చి విలపించుట 
దశరథుడు కె కెశేయిని దూబుట 

దశరభుడు' రాముని చేర్కొ-ని విలపించుట 

దళరధ్గుండు కౌాసల్యాసదనమున కరుగుట్ర 

కాసల్య ప్వుత్తునిం బేర్కొని విలపించుట 
సుమిత్ర, కాసల్య నూఅడించుట. 

రాముండు పౌరుల నూజడీంచుట. 

వి ప్రులంద జు రాముని ననమునకుం బోనలదని ప్రాక్టించుట 

ఛామండు తమసాతీరంబు 6 జేరుట గ్ 



8 వివయనూ చిక, 
విషయము. 

రాముడు న్నిద్భితు ఆగుహారుల ఇంచించి ననమున కరుగట 

పౌరులు న్నిదృ్బలేచి రామునింగానక విలపించుట 

పేెారకాంకలం భర్తలతోడ నాన్మాప్కకాకంబుల విలపించుట 

వనంబునకుం బోవు రామునిఆజూచి గ్రామనివాసులు దుగిఖించుట 

రాముడు జనపదనివాను లగుజనుల నూజడీంచుట 

రాముడు గంగానదిం జేర నరుగుట 

శృంగి బేరప్పురాధీకుం డగుగుహుండు రామునిం జూడవచ్చుట 

గుహుడు లక్షణు+డు ని ద్క పోకయుండుటను జూచి బరితపీంచుట 

లక్ష్మణుండు రామునిననవానమును గుహునితోం జెప్పి దుఖఖించుట 
లక్షుణు నాజ్ఞ గుహుడు గంగ దాంటుట కోడం చెప్పించుట 

రాముడు సుమంత్ర్రు నర్వరాధ్యకు బొమ్మని చెప్పుట 

రాముడు సుమం త్రునితో దళరథాదులకి? దననమస్కాారముల6 దెల్బు మనుట , 
సుమంత్రుండు రామవియోగమును దలంచి దుగిఖించుట 
సుమంత్రుండు తౌనును రామునితోడ ననమునకు నవ్చెద ననుట 
రాముడు సుమం తు శత్రు నయోధ్యకుం బొ మనుటకు6 "గాఠతణము6 జెష్పుట 
రామలత్ష్ముణులు జప చాల్చుట 

నేతారామలతృణులు నౌకారోహణము జేయుట 

సీతాదేవి గంగానదినిం ట్రౌర్జించుట 

రాముడు దళకథాదులల దలంచుకొని దుగఖించుట 

రాముండు లక్షణు నయోధ్యకుం బొమ్మని చెప్పుట 
రాముడు లక్షణుండు వనమునకు వచ్చుటకు సమృతించుట 

సీతారామలక్ష్మణులు ఛరద్వాజ్మాక మము, జేయట 
భరద్వాజుండు రామునకు జ్ జే త్రృహోటయునకుం బోవు దారి యొతింగించుట 
భరద్వాజనచన ప్పకాకమున నాము డు చిక్కే తేకూటమున కరుగుట 
సీతారామలమనలు యమునొోనది ను శ్రరించుట 

సీత శ్యామ నామకం టైనన్య్య గోధవృతుంబునకు నమస్కరించుట 
రాముండు నీతకు సనంబులయరదలిచి శంబులను చెల్పుట 
రాముడు వాల్ఫీ కినహామునియా, శ శమము జేరుట 

నీతారామ మణులు పర్ణ ఛాలా (స్కవేళము చేయుట 

నుమం, తుం ష్ జయోధ్య కరుపత 

సుమం, తుడు దశరథుని సందర్శించుట 
దళరభుండు సుమంత్రు ని రామసృృతాంతేం బడుగుట 
సుమంత్రు, ౬డు దశరఖునికి రామవాక్యంబుల౬ జెప్పుట 
సుమం, తుడు దశరథునికి లక్ష్మణువాక్యంబులం జెప్పుట 

సుమం తుడు దశరథునికి చాను దారిలో. గన్నతెఅ6గు6 చెల్పుట 
దళరథుండు తన్ను దూటుకోొచుచు నాన్మాప్ప్కకారఠంబుల దుగిఖించుట 
సుముర్మ తుడు కౌసల్య నూజడించుట 

కౌసల్య దశరథుని నిందించుట 

దశరథుండు తాను మున్ను చేసిన మునికుమూరనధము౯ దలంచుకొనుట 
దశరధుడు నమ్బు(డై కాస సఖ్య ననూనయించుట 
కాసల్య దళరథు ననూనయించుట 



వివయనూ చిక 
విషయము, 

దశరథుడు కాసల్యకు మున్ను తౌను జేసీ నమునికుమారనభయు 6 'దెల్చుట 
దశరథుడు పుత్రశోకమున మృతు నసట్య 
మ్భృతుం డగుదళిరళ్డునిం జూచి యంతేరిపుక స్తీ స అందు విలపించుట 

శాసల్య శై శయిని దూబుట 
గౌత మాదిమునులు ససీస్టునితో రాజ్యమునకు రాజు "నేర్పణుపవలయుననుట 
వసిస్టుండు ఛరతళత్రుఘ్నుల. దోడొని రమని మంత్రు. నియోగించుట 
వసిస్టనియు క్వ కు లగుచారులు గిరి న వృజపురంబు. జేరుట 

భరతునికి దుస ప్ప, మగుట 

భరతు (డు తన్నప్పి యసభఖునికి స్వప్పప కారము చెల్పుట 

అయోధ్యనుండి ఏ వచ్చినదూతలు భరతుని సందర్శించుట 

భరతుడు తనమాతామషహుుని నయోధ్య కరుగుటకు సెలనడుగుట 

మాతొామహులు భరతునకుం గానుక లొసంగసుట 

భరతుం డరోధ్య కరుగుట 

భరతుం నయోధ్యను జాచి యందలిదుగిఖనిమి _క్రేమల సారఖికిం జూపుట 
భరతుడు వై కేయిని సందర్శించుట 

భరతుడు పితృ మరణం బెలింగి దుగిభఖించుట 

భరతుడు క కై శేయిని రామవివాసనంబునకుం గారణం బడుగట 
వై చేయి భరతునకు రామవివాసనంబు నకు6 "గారణంబు6 చెల్పుట 

భరతుండు కె శేయిని దూటుట 

భరతుడు కె క శేయికిం బు త్రే తృీశోకము దుస్సహమని యెొతింగించుట 
భరతుం డమాత్యమధ్య మునిం ఇ మాణము సేయుట 

కాసల్య నో కావేశంబున భరతుని దూబుట 

భరతుడు కౌసబ్యముందక తాను రాజ్యరామవి వాసనములం గోరలేదని శవథము సేయుట 
కాసల్య దుగఖసంత పుం డగుభరతు నాశ్వాసించుట 

భరతుండు దశరథునికి దహనసంసా్క్యా రము6 గావించుట 
దగ్ధం బగుదశరథునిళరీకంబు ౬ జూచి ఛరతళక్కుఘ్నులు విలపించుట 
శ త్హుఘ్న్హుండు మంధ్గరాక్టై శెయుల6ి బట్టుకొని బెదరించుట 

భరతుడు రాజూఖిషేకక రలతో రామునశే యభిషేకముం గావించెద ననుట, 
భరతుడు . వనమార్హాదికోంబులం : సరివమ్ము.. రింప( (బ్ర జల కాజ్ఞాపించుట 

భరతనియు కు లగకక్న కారులు ననంబున రాజమార్షంబు గావించుట 
వన్ీస్టు (డు భరతునితో రాజ్యం బంగికరింపుమని చెప్పుల 

భరతుడు వసిష్టునితో శ్రీ థీ రాములే రాజ్యాధిప పతి కానలయు ననుట 

భఠతు౯లడు వైబ్య్సమేతంపగం బయనంబై కెడలుట 

భరతుడు గంగానది జేరుట 
గుహుడు భకతుని(గూర్సి శంకించి తననారితో నాలోచించుట. . 
గుహుండు భరతుని. జూడ నరుగుట 
భరతుడు గుహునకు నిజాగమనకా రణము చెల్చుట 

గుహుడు భరతునికి లక్షుణుని సౌహోర్హం బఖ్రివర్హించి చెప్పుట 
కౌసల్య భరతు నూజడించేట 

గుహుడు భకతున కింగు దీతరుమాలంబుననుండు రామళ య్య  జూపుట 
భరతుడు ,శ్రీ శ్కెరాము(డు శయనించిన: తృణతల్నంబు4 జూచి దుగిఖించుట 

జ 

శి శి 9 



10 విషయసూచిక, 
విషయము, 

భరతుడు సేనానమేతంబుగ నోడలక్కిగం గానది దొాంటుట 

ఛభరకు డు వసిష్ణ్టబుత్విస్టన మాత్ర, త్ సహతుం డై భర ద్వాజమహర్షి ని సందర్శించుట 
భరచ్వాజనహర్షీ భరతుని. దంట 

భరతు (డు భరద్వాజమహార్షి కిం దనయనపరాధత్వేము(బెల్పుట 

భరద్వా జమహర్షి భరతునిం నొనియాడుట 

భరతుడు భరద్వాజానునుతేంబునం దధ్ధ్గ్మాళ్ళనుమునకు సై పై న్యములను రావించుట 4. 
భర ద్యాజనుహర్షి సైన్యసమేతుం జః సఫిరతునికి విందు సేయుట 

ఆతథ్యాంతెమున భరకుండు ఛచద్వాజుని సందర్నించుట 
వరణత్లు (డు ఫరద్యా జునికి. దల్గైల నందణ ఎమూపించి చెప్పుట 

సై _కేయాస్ముర రణకుపితుం డగు భరతుని భరద్వాజా సోూూఆడించుట 

భరతు డు సైన్యసమేతు డై చిత త హబటపర్వతేంబున ' కపట 

భరతుడు క శుఘ్నూనితోం జతే శతృకూటపర్యకేము నభిఐర్డించి చెప్పుట 
రొము(డు సీతకుం బీ త్ర కూటమినందలి విశేషములను జేప్పుట 
లతణుండు శ్రీరావుచందునకు భరతౌగమనం బెలి౭గించుట ee 

భరతుండు పాదచారి మొ శ్రీరామ్మాశ్రామంబు. గనుంగొన6ం బోవుట 
భరతుండు రామ్మా కృామంబు౬ గనుంగొనుకీ 

భరతుండు దూరమున రామునిం గనుంగొ నుట 

భరతళ, త్రేఘ్ములు రామునిపొదములె బడుట 

ముడు భరణుని. హారి ఇ ఫర రృ పృళ్ళోములు నెయయుటు 

కతు శు రామునికి ద కరథమనణం చెబీంగంచుట 

రాముడు పిళ్ళనరణమును విని దు*బించుటు 

రాముడు దశరథునకు 6 బిండ ప్ర దానం సేయు తీ 

స 

4 

శ 

సరత చెనికు అంద జు లామునింప పాట పచ్చుట 

కాసల్య యింగు దీపిణ్యాక పీంకయుంను జూచి దు? ఖెంచుట 

కాసల్య వీతాచేవినిం జూచి నుఃఖించుబ 

రాముండు బెరతునిజటాభారణపనాగమనకారణం ఎడుగుట 
భరతుడు రాముని రాజ్యం బంగీకరిఇవు) మని శాక ంచుజు ళల 

గాము6త్తు శరతు నితో దశరథాజ్ఞకు లోంబడపంయు ననుట 
శరతు (డు నానావిసగంబుల రాషాని రాజ్యం ఇంనీ పో కరింపు మని చెందు 

గాము (డు భరశునికి ధిర్మోసదేశము సేయుట 

భరతుడు నము క్రియ క్షరబుగా రాముని ట్రస్ట్ రించులు 

బాం ప్రాశన యును "క్రావ్యాణుండు రామున కొర ముకు దేశించుటు 

రాము.(డు జా బౌదిమాటదబ వికవీంచుట 

సిస్టమహర్షి రామునికి ర ఘుపంళశ కి ట్రిం జెటింగించుట 

ససిస్థమహార్షి రామునితో రాజ్యం బంగీకరింప్పు మని 
రా ఫడు వసీస్థుని సమ్మతింపం వేయుట 

నెముండు తేనపాదుకలను భరతున కొసంగుట 

స 

స్ EA 
శ. 

pr 

ఛ్రగతు (డు కతు నుసహీతుం టే చి క్కెహటంబు నుండి సెఠలంలు 

భరతుడు రామానుమతంబు భరద్వ్య్యా జాన కచింగించుట 

భరతు లండు దవ్వులనుండి యమయోధ్యం గనుంగొనుట 

నరకు€ శయోధ్యం (బ్ర బ, వేళించి యందలిగుఃఖనిని త్తింబుల సారశకిం జెష్టూట 



వీవమయనూ చిక, 
విషయము. 

భరతుడు వనీ స్థాడులతో నయోధ్యలో 'వాసముం జేతుం జాల ననుట 
భరతు దు సెన్యస మేతముగా నందిగ్రామము జెరుట 

భరతుడు రామపాదుకలకు రాజూ పేకముం గావించుట 

మునులు శ్రీరాముని జాచి గుసగున లాడుకొనుట 

కులపతి యగుమ మహర్షి రామునకు ఖరాసుర వొధ నెతింగెంచుట 

మును లందటు( జి క్కికూలుమును నదలి యొం౦ండుస్లటబమునకు6 బోవుట 

రాము6డు సళాలక్ష్మణసహితము శా నృత్రి మహర్షీ యాశ్రామమునకు( బోవుట 
. నీతా చేవి యనసూయా డేవి కి నమస్కరపచుట “ 

ఆనసూయా దేవి నీతయొక్క. పాతి, వ మట్టం బుల గ నొనియాడుట 

పీతా డేవి శ్రీరొమునిగుణంబుల (బసుతించుట 

నీతా దేవి యనసూయా దేవిని (బ్ర స్తుతించుట 
అనసూయ నీతక దిన్యనస్త్ర మాల్యా భరణాంగ గాశానులే పనంబుల నొనంగుట 

నీత తీనవివాహవృత్తాంతేము ననసూయా చెవికి. చెల్పుట 

(రెముండు మునులయనుమురొంబున దండకారణ్యం వ్రు వేశించుట 

x 
చక్క బంధము 

ఆరణ్య కాండ ము. 

డ్రేోరాము (డు బు్యా శ్రామములకు6 బోవుట 

తాపసులా పరమానందరమున నీతా రానముత్సణుల నెదురొ_నుట 

బుషులు రాముని నా౭నావిభంబుల స్తుతించుట 

రామునకు విరాభుండు గనంబడుట 

విరాధుడు వీత నె _త్తికొనుట 

రాముడు క కై 'కేయీోక్ఫోత్యమును దలంచి దుగఖించుట 

లక్ష్మణుండు రౌముని నూరార్చుట ' 

రామలత్షేణులు విరాధుని పె నానా విధశరంబులు వ్రృయోగిందుట 

రాముడు విరాధునిభూలమును ఖండించుట 

విరాధుడు రామిలతుణం ౨6 దనభుణంబుల నె త్తికొనిఫోవుట 

రామలక్ష్మణులు విరాధుని బాహువులు రెండును నజకుట 

విరాధుడు రామునితో. ద నవ్రూర్వవృతాంతంబు (6 జెపప్పుట 

రామలత్మేణులు విరాధుని గుంట6ద ద్రువ్వి వూడ్చి "వేయుట 

రాముంటే చేవేం ను (న్మునిరథంబు జూచుట 

రా రానలోులు శరథంగమహర్షి ని సందర్శించులు 

గంగు! డగ్చసు వ వ్రేశ్ల ముం జేసీ బృహ గోక మున క రుషుల 

వంలఖిల్యామనస్టులు (త్రెలౌనుసిం PTT) సక 

మునులందటు రాముని నభ ముంచు గోరుట 
రాముడు మునుల కభయం బొసంగుట 

శ్రీరాముండు సుతీక్టమహామునిని సందర్శించుట 
రాముడు సుతీళ్ల మహర్షి ని మునులయా శు ముంబు6 జూడ ననుజ్ఞ నడుగుట 

నీక రాముని సథ్యిసంధేశ్విపర దారాల ఖర్యారుం నభఖినుతించులం 

నీత రామునితో జీవహింనచేయం దగ దని చె సుతు 



12 విషయనూ చిన, 

విషయము, 

వీత రామునకు ధనురారణము వికార హేతు వని నిభూపిందుట 

సీత రామునికి నన వాసులకు బరహింన దగ దని చెవికి 

రాను6డు నీతతో రాజులకు సాధురతుణ౦ం చాసశ్యకం బని చెప్పూట 

రాము డొకానొ కతటాకళకంబునందు వాద్యధ్వనుల వినుట . 

ఢర్భభ్భతుండు రామునకు. దటాక మంద బాద్య న్వనులకు౬ గారణం బెటింగించుట 

సుపీవమహర్చ రామున కగస్వ్యా క, మమునకు దారి చెల్పుట 

రాము6 డగ స్త్ర్యుతీమ్ము 6 కగసుదర్శనునార్రునుముం జేర నరుగుటు 
రాముడు లతుణున క్ర _స్యకృత వాతా పీల్వలసంహార పృ కా ౭66 చెల్చుట 

రాముడు సుదర్శనమహర్షి ని సందర్శించుట 

రాౌముం డగస్తూ క డ్రోనుము6 జేధుటు 

రాముడు క కగు క మవిశేషంబుల నఫ్టీనర్టి చి చెప్పుట 

లక్ష్మేణు. డగ స స్ట ్రమహర్షి కి రామునిరాక దమెజింగించుట 

రాము జగ స్థ్యమహర్షి ని సందర్శించుట . 

అగ _న్తబ్రమహర్షి రామునకు దివ్యంబులగు ఖడ్దబాణకూణీరకో దండంబు లౌెసంగుట. 

అగస్త్యుని క్కి స్తీ కాముడు తాము వసిదయుంప దగిన = ప దేశంబు "దెలియ (6జెప్ప6 గోరుట 

అగ స్ట్రా మపోముని నామునికిం బంచనట్ వాసయోగ్న మని యానతిచ్చుట 

రామలక్ష్మణులు జటాయువుం గాంచుట 

జటాయువు తేనన్నతాంతేంబు గ్కోరౌమున క కజేంగించుట 

రాము డు సీతాలకుఖాసహి తుం డె పుంచనిటీం జేరుట 

శ్రీరాముని యనుజ్ఞ పడని లత్రుణంం శు పర్ణ శం నిర్ష్మి చుట . 

లక్షుణుండు రామునికి హిమకాలంబు న నఖినర్మ రచి వెస్పుట 

లతుణుండు రామునకు భరతుగుణముల నఖ్ళిసర్జం చి వెస్పుట 
ధా 

ఫపరార్చణభఖు రాయునింజూచి మోహాంచు[ణు 

కూూర్పణలఖు రామునికి దనభెసంబు చెల్చుటు 

జూర్చణఖన్ను రామలక్ష్మణులు శరివాసించుట 

భూర్పణక్షు వీతను న. చెద ననుట 

లత్ముణుండు ఘూర్చణఖుయొక్క_ కళ్ళ నాసమును నేదిందచుట 

రార ణు తనదు. :కుంబును శ్రురాసు సురునితో ఉప్పికొనుట 

ఖరుండు శ వ శ్రీరామలక్షుణులం జంప: జతుర్ద శరాక్షు సు౮ 6 అంప్రుటు 

ఖర ప్రై, పితు లగు రాక్షసులు రామునితో యుద్ధము జ చేయుట 

శీరోముండు ఖరస్రై, షేతు లై ె నచతుర్షళర' క్షఘేలనుం జలవు్రుట 

సపార్చణఖ మరలా ఇమనికడ కసకు 

సరార్నణల్లు ఖరమనితో రాముని పృభానంబు 6 జెప్పి దుగఖంచుట 

_ఖరుండు తౌను రామూదులం జంపెద నని కోూర్సణలఖు నూరార్చుట 

ఖరుడు యుద్ధమున కంతేయు సన్ఫృద్ధము చేయు మని యాజ్ఞాపించుట 

ఖురుడు సె సై న్యోముల్ తో జనపైనమునుండి వెడలుట 
ఖుయేన పై న్యములో దుర్చిమి_త్తాము బగ పడుట 

పురుడు దుక్నిషా తేంబులం జూచి (సృహనీంచుట : 9 
రాముడు రాక్షుసనాశకంచు లగు నిమి తేంబుల బత్కుణునకుం జూపుట 

రాముడు సీతతో గిరిగుహూలో నుండు మని లతణున కాజ్లాపించుటు 

రాతుస నృసెన్యంబు రాముని? జవ వచ్చుట వా 



వీషయనూ చీక, 
విషయము. 

రాశుసవీరులు రామునిమో6ంద శస స్ర్రంబులం | బ్రయోగించుట 
రాముడు రావసుఐమోంద నానావిధబాణరబుల( బ యోగించుట 

ఖరపై న్యంబు రామునిపరా కృమంబునకు 'వెజి(సపడి మరలిపోవుట 
రాముడు రాక్షుససై న్యంబు పై గాంధర్య్వా జృీంబు బ్రయోగించుట 

దూవణుండు మజలిన రాకుససై న్యమును బుకికొల్చుట 

రాముడు దూపషణుని వధియించుట 

రాముడు మవహోకపాల న్రూలాకు గుమాథు లనుమువ్ర్యుర రాత సు లం జంపుట 

రాము(డు పన్ని దణ రటీకోవీరులం జంపుట 
రాముడు త్రీ శిరుని6 జంపుట 

రామఖరాసుకద్వంద్వ యుద్దము 

రాముడు ఖకుని విరభునిం జేయుట 

రాముడు ఖరుని నానావిధంబుల6 దూజుట 

ఖరుండు రాముని నధికేపించుట 

రాముండు ఖర్మపయు క్తగదను ఖ౦డిందుట 

రాముడు ఖరాసురునిం జంపుట 

పనముననుండుబుషులు రాముని € బ్రాస్తుతించుట 

అకంపను£డు జనసానమందలి రాతసవినాశమును రౌసణునళు6 చెల్చుట 

అకంపనుడు రానణునికి రామునిపర్యా కృమ్మ పృకారము చెల్బుట 

ఆకంపను౬డు రామునిం జంపుట కుపాయము రావణునికి. బెల్చుట 

రావణుడు మారీచునికడ కేగుట 

మారీచుడు రావణునకు హితోపదేశము. జేయుట 

రావణుడు మారీచు వచన ప్రృకారంబున మరలి లంకకగుట 
శూర్పణఖ రావణునికడ కతెంచుట 

సిరార్సణఖు రొపణుని నానావిభంబులం దూటుట 

కార్చణఖు రావణునికీ రామునిన్భతాంతే మంతేయు( చెల్సుట 
శరార్చేణలఖు రావణునికీ సీతారూపవై భవంబు 6 యద్ర స్తుతించి చెప్పుట 

రొవణుడు నీతా పహఠకణమునకె బెలుజేటుట 

రావణుడు మారీచునికడ కేసట 

రావణుడు మారీచుని. దనకు కీతొపహరణమునందు సహాయుని 6 గమనుట 

మారీచుడు రావణునకు హితోపదేశము నేయుట 

మారీచుండు రొమునిచేం దాను బడినపాటు రావణునకు. 'చెల్పుట 

మారీచుడు తనకుం గలరామభయమును రానణునకుల 'బెల్పుట 

రావణుడు మారీచుని దూజుట 

రావణుడు మారీచున కతేండు చేయవలసీనకార్యము6 జెప్పుట 

రావణు(డు మారీచుని బెదరించుట 

మారీచుడు రావణునిం బరుషము "గా దూజుట 

రావణుడు మారీవసహికుం జై రామా శ్ మమునకు బోవుట 

మారీచుడు సువ చి తే త్రృమృగరూపమును 3 గ కొనుట 
నీతి మాయామగ: మును జూచి .'యచ్చరు వొందుట్ల 

లత్మణంండు స్వర్ష్శ మృగము రాతృసమాయ యని రామునికి. జెప్వుట 

వీత మాయాన్ఫుగమును బట్టే కనకిమని రాముని చ్రార్థించుట 



14 విషయసూచిక. 
విప యము, 

రాౌముందు లకు మునకు మాయా మ్భుగము నఖివర్షి రంది చెప్పుట 0 

రాముడు మాయామృగమును బలుటకులనా దాని వంబడించుట 66 

మారీచుండు రామస్వరానురూజుము గా నజచుట ఇ 

సీత లత్మణునితో రాముని రతీ అ బెమ్తని చె 02 

సీత్ర లక్షణుని నానావిభంబూజ చూజుట 66 
ఆజ్ 

లక్ష్మణ డు వీత మూట లకు( గకువ్షాతుయుయతుట “4 

లత్షుణు (డు రాము నివద్దకు బోవుటు 46 

రావణుడు యతిరూపురు. = కిత్రక వకు వచ్చుట 44 
య... 

సీర యతివేషధార్ మొన రౌప=.*ఎన కర స వ్రీపాద్యాదు లౌసంగుట 99 

శీతా జీవి తనవ్ఫ క్వైంకేమంతెయం రావ: Dae జెప్పుటు ee 

రావణుండు నీతొ బేవికి, దననిజస్వరూపం ఇతంగించుట 9 

వేతాజేవి రావణుని దృణీకరిం ది కులుకులు 

రానిణుండు నీతా దేవికి  దనపరారు నాతి? యము చెల్బుకు 

రానణుందు. సీతా బేవి "న సె త్తిక్రా ని బోవులు 

నీతా డేవి రావణహృతి దై య్ రామును మః స౬ఐ దలంచి విబపించుటు 0 

జటాయువు రావణునికి హీతోబజే జీళముం జేయుట . 

జటాయువు రానణునితో యుదము చేయుట . 

జటాయువు వేత రావణుడు విఠరగాుం డొగుటు 6 

రాపణుడు జటాయువుయొక్కా పుత్నపాదంబుల ఖండించుకు 

వీతాచేవి జటాయువును జూచి విఎపించుటు ఉత 

సీతా చేవి ధరించి యున్నపుష్పాభరణాదులు పుడమిం బడుట 
సీతాదేవి కన్ను బలాత్కారముగా నె త్తకొనిపోవు రావణుని దూటుట 43 

కీతాజేవి యాభరణంబుల మాటు గా. నట్టి వానరులయొద్ద వై చుటు 

రానణు6డు వీత నెత్తికొని తేనయాంత పురమున కరగుట్ . 

రానణుం 'జెనమండ్ర, రాక్షసుల జనసైానంబునకు6 బంపుట 

రానణు(ండు జానకికి దనఫోగ్య ము€ జూపుట " . 

సీతాదేవి రాసణుని నిరసీంచుట 

రావణుండు సంవల్సేరములోపల రకనమాటు కొొడంబడొకున్హ్ర ౬ జంపింతు నని సీతను శెదరించుట. 

రాముడు తనకడ "శేశెందులక్షణాం ౬ జూచి దుఖితుం డే సీతా చేమం బడుగుట , ,, 

లత్మణుండు రామునికి దాను వీతేను విడిచి వచ్చుటకు. గారణంబు6 'బెల్పుట 

రాముడు అత్ష్ముణుని దూజుట 44 

రాముడు నిజా క్కోమమునందు జాూనకిం గానక పరితేపించుట ఉల 

రొము (డు సనసృ యో దులను జానకి కోయిన తెరు పడుగుటు nn 

రాము డు సతాొష్భతంతమును గో వెపర్ నడుగుట ne 

లత్షణుండు రామునికి మృగంబులు సీత జూకం చెల్చుటను జెప్పుట 06 
రామలక్ష్మణులు మృగసూచితమార్తమున వీకను వెదకుట eee 

రాములడేు జటాయువుచేతి భగ్నం మ నరాజణరథంబు. గని వితర్కి ంచుట oe 

రాము యదు క్రోధం బనలంబించి త లోక్య సంహారంబుం జేసద “వనుటు ea 

లక్ష్మణుండు రాముని మృదూ కుల ననూనయించుట | . 

రాముడు ఖండిత పక్షపాదుం 2 కడెయున్నజటాయువుం గనుట oe 



విషయనూ చిక, 
విషయము, 

రాముడు జటాయువువా కెటీంగి దుంఖించుట 
జటాయువు రామునకు రావణుడు నీత నె త్రికొని “వోయినతెజిం సెటిరిగించుట 

జటాయువు మృతుం డగుట 

రాము6డు జటాయువునకు దహానాది సంస్కా రంబుల6 గావించుట 

లక్ష్మణుండు తన్ను మోహీంచినరాత్షసి కళ్ల నాసికా స్తనముల ఖండించుట 
రామలక్ష్మణులు కబంధునిబాహుపాశమున ౬ బిక్కు పడుట 

రాముడు కబంభుబాహువుల( జిక్కు.వడుటకు దుః ఖించుట 
అః తణుకు రాము నితోల గబంగుబొహువుల ఖుండింనలయుననుట 
పబందు (గు. రామబక్ష్మః పము ఓ దన చరితం వెతుంగించుట ” 

రొమలత్మిణు | కబంభేనిక శేబరంబు దహించుట 

కబంధుడు రామలక్ష్మణులకు నుగీ రనునికడ కీసటకు? మార్తము6 జూపుట 
రామలక్షుణులు కబరింజూ చుట 

శబరి లౌమునకు మతంగమహార్షి మాహాత త్యం బెటింగించుట 

శబరి శరామానుజ్ఞ బొంది దివంబున సెంట్ 

రామలక్షేణులు పంపా సరోసఠకంబు6 జేరుట 

కబంధుండు దివ్యభూపము(౬ దాల్చి రామునితో ను గీ గవసఖ్యము నేయు మని భోధించుటు 



[గతీ మిజు న్వనజాసనాదికులు ప్రార్థింప౯ా ఖలశ్రేణి సం 
మవష్లోణి జయించి సాధుజనుల౯ా రవ్నీంచి భూభఫారము 

మ వ్రీతి వారించి ధర్మమును సంస్థాపింపం గృ ప్తాకృతి౯ 

ఓం” భూమానందముతో జనించినకృపాపూర్లుకా హరిం గొల్బెదన్. 1 

చ. కలశపయోధిపు తి, యల కాంచన గర్భునిగన్నతల్లి క్ర 

ల్వలదొరతోడయట్టు హారివబ్ల భ "'లేముఐ. 'బాపులేవు సాం 

పలరంగం బద్యహండములయందు వసీం వెడుతన్ని లచ్చి నా 

కెలవి సమ _స్తసంపదల నిచ్చి కృ తాగ్థనిం జేయు. గావుతన్. ల్లి 

కరటిచర్మ్మముం దాను గట్టి భ కులకు సువర్ణ చేలంబు అఆవ్వాం డొసంగె 
ఫణిహారములుడాను బై దాప్ప్చీ యెవ్వాండు వుణిహారములు దా సగణమునకి డె. 

గాలకూటము దాను గబళించి సేవకతతుల కెవ్వా- డమృతంబాసంగెం 
దాను గపాలంబు ధరియించి యవ్వాండు మితి లేని భాగ్య మౌళి, తుల కిచ్చై 

"లే. నట్టిపరమదయాశాలి నబ్బహౌళి, నఖజులో శేళు భూ తేళు నభ్ర కేళుం 
బ్రమథగణ నాథు విగ త్రసు సుసర్వనాధుం, బార్వతీనాథు మదిలోనంబ్రస్తుకింతు. 

రబా 

మ. పతిసామేన నసీంచి భారతియు లోపాముద్రయు౯ లమ్మయుక 
సతతంబుక౯ా భజియింప బూరికరుణా చంచత్మ్టాతంబుల౯ 

బతికన్న న్నతకోటి కెక్కు_డుగ సంపద్భోగ సౌ భాగ్య ముల్ 
చతురత్వంబున నిచ్చుగారి నను వాత్సల్యుంబునకా బ్రోవుతన్. 4 



2 గోవీనాథ రామాయణము 

మి. వారినాభీకములంబునం బొడమిఛాపాజ్టేషణం బల్నెంగాం 

గర మర్గం గొని తత్సమేతముగ వేడ్క బద్మ్య వీఠస్థుండై. 
పరమ ప్రీతి, సనందనాదులు భజింపకా నేర్పు వీ మాటకు ద్రయీ 

సరణి ముజ్జగముల్ సృజించిన జగత్సళష్ట నిషీధి౯ా నొల్చెదన్. ర్ 

శా. వీణాపు స్త సకపాణి వట్సదలస ద్వేణి౯ా బృవాతై ఏకత 
శ్రోణికాబ బద్మ జు రాక సర్షసుగుణతోణి౯ా బురాణి న్న'తేం 

డ్రి చ్నేత్రజితై ణిం బాడగతగీర్వాణి౯ా బ్రనృద్ధా శ్రీత 
శ్ ణి న్వాణి నభీష్టసిద్ధికి మదికా సేవింతు నకాంతమున్. (్ర 

పంచచామరము. అజాది చేవబ్బంద మేమహోత్తు 'భ క్రవాత్యలో 

tim 

ei 

నజ సము నృజించి వాంభఛితారగసిదిం గాంచు నా 

గజూస్యు సర్వ చేవతా గ గణ్యుం గార్రికేయపూ 
ర్వజు౯ా గణాధిపుం ద్రిలోకవందితుకా భజించెదన్. 1 

: రామనామాంకితరత్వః ముద్రి, క్త యిచ్చి జనక జప్రాణ మేఘును(డు నిలిపె 

మెధిలీవరశిరోమాణిక్యే మర్పించి కడిమి నెవ్వ్టండు రాఘవుని. బ్రోచె 
ద్రతికించె నెవ్వాండు పరమదిన్యావ.ధి. దానంబువే సుమిశ్రాతనూష 

బూని యెవ్వాండు రామునిరాక యెటింగించి భరతశత్రుఘ్నుల బ్ర తుకంజిసె. 

. సమరమున మూర్చ నొందినసకలకప్త్తులం 

బ్రాణము లొసంగి యేమపహోబలు6డు మనిచె 

నట్టిపరమోపకారి జతాఖలారి 

నద్భుతవిహారి సామిరి నభినుతింతు. 8 

సరసిజ గర్భనిర్మితలసచ్చతకోటివిశాలరాఘు వే 

శ్రషరచరితంబు లోకహితసంగతి నిర్వది నాల్దు వేలుగా 

వరుస రచించినట్టి మునివల్ల భు నొదికొపింద్రు యోగవి 

స్ఫురితు విరించసనాంశభ వు. బుణ్యు6 బ్ర బ్ర చేతసుపుక్రుం గొ ల్బ్చెదన్. ర్ట 

. తొలుత జగద్ధితేంబుగ శ్రుతుల్ విభజించి తదర్థయు. క్స్చే 

చెలమి బురోణము ల్పదేయు నెన్మిదియుక్ రోదియించి సన్మతి౯ 

_బలువుగ భారతం బనెడుపంచమ వే వేదము జేసినట్టిని 
ర్యలునిం ద్రివి కృ మాంశజు, బరాశర పుత్రుని సన్ను లించెడన్. 10 

శ్క_తో నెద్రాని వినిన. బకించినం గర నుర్సి భోగ మోతము లొసంగు 
నరుదార నెడ్దిగాయత్ర్యాఖ్యసత్పర బ్రవ్తానివాసమై పరంగుచుండు 

. జవ ౬ ఈష | అద్ర - ది అ 
రత్నాథ్వు మగుసము ద ముభ ౦గి సత్క_ఇా విన్పర్షమై యద్ది వినుతి కెక్కు_ 

నాక్క_పాదం'బె న నొక్క_పదం బెన నెద్దానిం బకియింప నిచ్చు బరము. 

అర్య రి య సద 1 జస్ట్ శ్రుతినునోహార మెద్ది విక్రుతపురాణ, మునిరచితమెద్ది సతా_వ్య ముఖ్య మెద్ది 



వీ ధిక, 
al 

యట్టిబుధ సేవ్య మైన రామాయణమున, కాదికావ్యంబునకు నతులాచరింతు. 

శంకర పంకజూతు. గిరిజా హూనునున్తుఖ "జీవతానుకం 

పాంకకటాకులబ్ధి కవితాకరులై బహుశకావ్య నాటకా 
జ తకం కక. ల 

లంకృతు లాచరించి విపులం బగువిశ్రులిం గన్నయట్టిని 

ప్పంకులం గాళిదాసముఖసత్క_వుల న్మది సన్నుతిం చెదన్ . 

. భారతరామసచ్చరిత భాగవతాది మహాపురాణము 

ల్లోరి తెనుంగున న్నిఖలలోకహీ తంబుగం జేసినట్టియా 
వీరుల నన్నపార్య కవితిక్క_న భాస్కర పోతనాదులకా 

న 

సూరివ రేణ్యులం బరమళుద్ధుల జి త్రమునం దలంవెదన్. 

సరసపదార్గ సంగతుల. జారుతరంబుగ సత్స బంధము 

ల్వరుస రచించి ప్రీతి మధువైరి కొసంగి కృతాద్ధ్వలె రహీం 
బరరచితే ప్రబంధములు బాగుగ గన్లాని యాడరించుచుకా 

బర౭గెడు న _రమానకవివర్యుల నార్యులం బ్ర స్తుతించెదన్ . 

, ల సర్వజ్ఞుడు దేవచేనుడు రమాదీశుండు లే డన్వుం డే డె 

చెలమిక్ సర్చినభంగిం 'జెప్పితి శుభం బచీరామభారిత్రము౯ా 

బలుమా జిందులం దప్పు లుంశ్లిన “గణింపక్షా బోక సవ్ఫ కితోం 

దిలకింపం దగు భావిసత్మవు లమందీభూతచేతస్కు లై... 

, రొంపెపు ఫువిద్యల నడుపుకూటిక నన్యులయొద్ద్లం జేరి తా 

రించుక పారవూర్చి కము నెంచక యన్నియు నేర్చినట్టు గ 
ర్వించి కృతుల్ రచించుటకుం బెల్కు_ణ్ సత్కేవుల౯ గుయు క్తుల౯ 

వంచన సేయు దుష్మ_.న్రుల వారక బుద్ధి నిరాకరించదన్. 

నృపతుల వేండిన౯ా గరుణ నిచ్చిన నిత్తురు దంతివాజిర 
త్నపటధనా గ ౫ హారములు దప్పక యన్నియు నస్థిరంబు లా 

విపులకృపాపయోధి యదువీరుని వేండినం బ్రీతినిచ్చు ని 

త్య పదము నట్టివానిం గొనియాడక యన్యుల చేయ నేటికిన్. 

న్రముతి నూధవాంకితముం జేసి రచింప బోలు సత్కృతు 

ల్పరసత నందు చెప్పబడు లకుణదోవము లెన్ని యున్న నా 
హారికరుణావిశేషమున నన్నియు.6 జాల గుణంబులై చనుకా 
బరుసువు సోంక లోహము ,ధ్రువంబుగం గాంచన 'మైనకై వడిన్: 

చతురత మిజు బాకములు శయ్యలు రీతు లలంకృతుల్ ధ్వ్టనుల్ 

వితతరసంబులు౯ మటీయు వృత్తులు దోషములు౯ గుణంబు లు 

న్నతిం బరికించి సత్క్బృతి మయొనర్చినం దత్క్బృతి లోకపూజ్య మై 

యతలితభంగి వృద్ధిం గను నావిధుభాస్మ_రతొరమై భువిన్, 

12 

[13 

14 

15 

16 

17 

8B 

19. 



గోతీ నాధ రామాయణము 

చ, అరుదుగ నాణిము త్తెముల హారము గూరగ్చినమాడ్కి_ లో వెలి౯ 

ర 

సరి మెటుగులత్ సెలంగుపడజాలము గూర్చి రసార్థ గారవ 

స్ఫురణ దలిర్ప సత్కృతులు పూని రచించిన సత్కవిత్వముక్ 

సరసకవిత్వ మండ్రు, కకుస త్రము లన్యకృతు ల్ల లణింతు నే, 20 

, అని యివ్విఢంబున నభీష్ట దేవతా స్రైక్టనంబును సుకవిజనబహూకరణంబును 

గుకవిజననిరాకరణంబును సత్కృతి ప్ర పృస్తుతియుం గావించి మద్య ఎ్రకాంతంబు 

వివరించెద నేను బదియాయువత్సరంబులవాండనై యుండుతజీ నొక్క నాండు సీం 

పహాూపురంబునుండీ నృనీంహా దేవ కల్యాణో తృవస మాలోకన కుతూపహాలాతి రేకం 

బున వేదశై లంబునకుం జని యం దొక్కమహాయోగివలన నొక్క_ఏద్య వడసి 

తత్పగసాదల బ్ధకవిత్వవిద్యావిశేషుంవ నై యుడంచితనుందార కుసుమబ్బందని 

పుష్టంద మకరంద బిందుసందోహా వేళల సుభామయ మంజులశోబ్ల పృపంచంబును 

నవరపో చితచాతుర్వ సౌకర్య నిగూ ఇార్థ సంగృహా సాహిత్య సాధ్య నానాలం 

రా 

కారసం గ హూంబును ధర్మార్థ రకామమాకు ప్రదంబును బు రాణమునికథితంబును 

సక లవిద్వజ్ఞ న సేవ్యం బును నగునొక్క_నుహాకావ్గింబు భ గవత్సి/కికొణు కుర గవి 

జనానుముతంబున రచియింపం దలంచి యట్టిమహో కావం 'బెయ్యది యామహో 

(ప్రబంధరాజంబునకు నాయకరత్నం బెవ్షండొకో యని వివారించు చున్న 

సమయంబున. 91 

. రమ్యా హాసమువా6డు రతిశాజుబుకు రాజు వలవీంచురహీ మించు చెలువువా6డు 

'మొగులువన్నియవాండుమురి పెంపుమురి పెంపుదాల గించు చక్క_నిగలమువా (డు 

కొమరుప్రాయమువా(డుకవలారికొమరోలిం బురుణించుసాబ్లై న మోమువాః 
నలుందచక్కులవాండుబం గారుబే ంగారు వలి పెంపుజిగమించువలువవాండు (డు 

. వారుకోటిర శేయూరసారహీర, హోరకుండ లధాళధళ్య్యముల వాండు 

బరి బర్హావతంసుండు పరవిపుకు మం,డొకయడుకొలలోనం జూపు నుత్సుకమున, 

. మోటిన వేద్య నవనదమే చక చేహమువానిం గాంతి ౩ 
బ్లూ రెడుతమ్మిజేకు లన నొ ప్పెడుకన్నులవానిం బూర్జి మాం 

భోరువావె వై రమండలవిభూతి గనం దగుమోమువాన్ సొం 

పారెడువాని. గాంచి మది నద్భుతము న్ముద మంకురింపలోన్ . విటి 

. కువలయానందరస మొన గూర్చువిధున.. 
కల రు పద్ధాను మోదియె వెలయుహారికి 

వముహితసువమున౫ పృబోధియ మబయుమాభ 

వునకు నిట్లంటి వినయో క్ర ననుపమముగ. శ 

. అనమపూర్ణ కళానిధి యనంగ లోక 

బాంభనవుం కనంగ జతురాస్య భవ్వుం డనంగ 



మ్ 

ర 

వః 

లూ ధిక్. బ్ 

మూధవుం డనంగ సర్వజ్ఞ మహిము6 డన 

వజులు నీవెన్వరయ్య యో పరమపవురువ. . ప్లగ్ 

. హూరుండవొ నుధుకై టభసం,వహారుండవొ పల్కులవెలంది యగు వాణినునో 
పహారుండవొ భునశంబరసం,హారుఃడవొ శిత కరుడవో మహాత్మ తెలుప వే. 26 

. దివపురుష నీదు తేజంబు పొడగన, విములనృ త్తి నాదు తవుము విరిసెం 

బొనలోంల ెలివిం దాల్చి బుద్ధి ప్రపంచంబు, చి త్రపంకగజంబు చెలువు మోతె, 

అనవుడు నద్ధేవుండు మె, ల్లన వదనసరోజగంధ లహారీలు భా 

ఫీనిచయముకరణి మోమున, భునాలకము లలరం బలికె ఫఘననాదమునన్ , 26 

. వను గృమండ యుష్కదహీనభ కి, కలరి యీోాపుట్టువ్రున కు న త్యంతేకీ ర్తి 

సౌఖ్యములనంతరంబ మోతుంబొసంగ(, దలంచిసా యమోత్కరించితిందపముకలిమి 

నన్ను మున్ను నెన్నుచున్నకతంబున, నతీజనాననము గుణమ్ము గాన 

నిను మెచ్చి కడు బ్రృసన్నుండ నైతి ల, కున్నం గానవశమె నన్ను గుణ. 

నచ్చితి వర మిచ్చితి ని, నృచ్చితి నీభాగ్య మెన్న నేర్తురె యొరు లో 

సద్బ్చరిత సకలదోషస, ముచ్చయములం బాసితివి సమున్నతిం బుక్రా, 81 

వత్సా నీవు పవిత్రంబు లై ననుదీయ -దివ్యావతారచరిత్రంబులలో నీ కభీష్ట 
మెయ్యది దాని నుదంకితంబుగా నాం ధ్రభావమ వచింపు మక్కావ్యంబు. నిర్వి 
ఫఘ్నంబుగాం బరిసమా పి నొందించునట్లిభారం బేను బూనెద నీకును నీవు 

రచించిన కావ్యంబునకు న భ్యు దయపరంపరా భివృద్ధి యగునట్లుగా ననుగ్భహిం 

వద నీ కీజ న్మంబు దక్క నొండు జన్మంబులే దేతజ్ఞ న్థాంతంబునం బునరావృ త్తి 

రహీతం బై న పరమపదంబుం శ్రౌవీం చెదవు, తు 

అని యాకనులాముండు న, న్లని యుసబేశం బొసంగి ఘనకరుణాసం 
జనితానండమున వెసం, జనెం చా నందమున నందసంభవుం డంతన్. 88. 

వనుమేలుకాంచి మేలుకాంచికినని యనంతసంతో వ కలిత స్వాం తుండనగుచుం 

డదుదంతం బంతీయు నారుష్రల కెజుంగించితిం దదనువముతోంబున. బురాతేన పుణ్య 

క్లోకబ్రహ్హర్థి నిరచితంబును స నే కార్థప్రతిపాదకంబును నానావిధవిచి త్రమధుర 
శజబ్బప్రృపంచంబును వివిధాలం కారభూవీ.తంబును గాయత్రీ బిజసమ్మితంబునగుటం 

చేని 'వేదతుల్టంబును సకలరత్నంబులకు సము ద్రంబునుంబో లె బహాంవి భేతి 

పోసంబులకుం దానకంబును నాదికావ్యంబును సము స్తసురమునిగణ సేవ్యం 

బును వక్త శ్రోతలకు భావ్యంబును బురుపాగంబులకు నివాసస్థానంబు నగు 

రామూవతారచరెత్రంబు భగవంతుం డగు వాల్మికి సెవ్పిన క్రమంబునం జతు 

ర్వ్పింశతి సవాస్తపరిమిత్యృంథములోనం ద్రృయోవింశత్యు త్తర స ప్పశతవింశేతి 

సహా స పరిమితం బెన బాలకాండ ప్రభృతిషట్కా_ండ క థా ప్రపంచం బంతీయు 

సనుగ్రంబుగా నంధ్రభాష రచియింప నిశ్చయించి. 84 
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thr 

శానా య్ర్ న్రామక థాసుధార్ల వము నిత్యంబు నషం గోలియుం 

దృ_ప్టిం జెందనిపుణ్యు నాదిముక విక దివ్య ప్రభ వాఢ్యుని౯ 

సపార్చిగప్రతిమానవీంగళ జటాసందోహూు నుద్య త్రప 

_స్తపుం గొల్బద నిష్టసిద్ధికి మరుత్పంపూజ్యు. బ్రా చేతసు౯, ల్ 

అని యమ్మునిం త్రాక్టించినం, బనిగొని ముద మలర నాక్కు బ బ్రత్యతంబె 

తన కోజుం ఉఊొసంగిన తెల్విని, ఘనముగ నాకొసంగి చనియెం గారుణ్యమునన్ . 

9 ట్లమ్మహోముని యంతీన్థానంబు సే సేసిన నేను బహుజన్మకృతసుకృత పరిపాకం 

బున నిమ్మహాకావ్యరాజంబు దొరకొనియెః గదా యని సంతసిల్లిరామాయణ 

కథాప్ర పంచవిరచనాదముండనై. యాభిముఖ్యంబు నొందితి, తి? 

ము న్నలభాస్క_రాదికవిముఖ్యులు ప్రీ వీతి రచించి రీకథం 

జెన్నుగ నీవు గృమ్మణ రచించుట కెయ్యది హేతు వంచు మో 
రన్న బు భేంద్రులార విను జార ఘునాథచరి త్ర, మంద జె 

బ్లున్నిన నన్నిఘాపుల క హీనగతి౯ా దగి యుండు నుర్వరన్ . 838 

వ. అదియునుంగాక తిక్క_నసోమయాజి వారిహరనాథునిం గృతినాథునిం జేసి 

భారతంబు సాంగోపాంగంబుగా రచించెం బోతనామాత్యుండు సీతాపతిం గ్భలి 

పతిం జేసి భాగవతంబు రచించెం గంకంటిపాపరాజప్రధానుండు రుక్షిణీశ్వరుం 
గృతీశ్వరుం జేసి యు త్తరరామాయణంబు రచించ నాదికావ్యంబును మహో 
ముని ప్రణీతంబును వట్య్కాండకథాప్ర పృపంచసంచితం జై న యీపూర్వరామా 
యణరబు భాస్క రాదు లొక్క_మ ర్రుక్థనిం గృతినాథునిం జేసి రచించి రిది 

సమిచీనంబు గా దివ్సుహాకావ్యంబునకు రమానాథ్టుండే కృతినాథుం డై. డన 

బదియోటువన్నెబంగారునకు నూణిక్యంబుతోడి సంపర్క ౦బు గలిగిన చందం 

బున నధికోదయంబి యుండు: గదా యని తలంచి యీరామాయణ కావ్యం 

బు తొలుతం గుకలవ్రలవలన రామకూ పధరుండై ననా శాయణుండె వినియెం 

గావున నేనును దత్క_9మంబున శ్రీకృష్ణదూపధరుం డైన రమావల్లభునిం 
గృతినాథ్టునిం జేసి యూపుణ్య కావ్యంబు రచింప నిశ్చయించితి నీరామొయణ 

రవాస్యాార్థత_త్తప్టంబు 'బెలియుటకు వామలూరుతనయుం డొక్కండు దక్క. 
నన్యు ఆప్వేవను సమర్థులు గార్రైనను నాయెజింగినంతం 'దేటపజు చెద సత్యా 
దరంబున నంగీకరింపవలీయు నింక మదీయవం శావతారం బభివర్ణించెద. 88 

రురు గృంథక ర్త నంశానతొర బర్థనము, ర్చుల్టుం- 

. జలజభ వా నయాటవివసంతుఃడు పావనగోవినాథస 
త్కు_లకలశాస్టీకై రవహితుండు కళాథ్యుండు లోక బొంధవుం 
డలఘుపదార్లక్ ర్త చతురాస్యుండు "కామహరుంచు నిమ్షహీ 

స్థలి సుమనో విభూతిం దగు సాధుండు వేంకటశాస్త్రి ధీరుండై. ం 40 



కీ ధిక గ్గ 

శే. అట్టిసర్వజ్ఞునకు గారియనంగ నార, యనంగ శ్యామయనంగ శినయనంగ సర్వ 

క 

లే, 

క 

క, 

తే, 

ఉం 

em 

శే, 

వేరీగళయనంగ సతియనమహి తభ దృ,యగుచు. గామావ్నే బేవి యన్థాంగియ 

ఆయిరువుర కుదయించిరి, పాయక భగవంతుండై న భగవంతుడు సు [య్యె. 
శ్రీయుతుండు బుచ్చనార్యుం, డాయతసత్పథ గు లగుదు నర్యమసములై, 42 

రంత భగవంతుపరిణయానంతరమున, నతనికూరిమితమ్ముం డద్భుతుండు ౬ బుచ్చ 

నార్యుండారీతి ననసూయన త్రి, వో లె, బ్రేమతోంనోనమొంబను బెండి డియ య్యే. 

ఆమిధునమునకు. (ల్లురి, ధినుహితులు నారసింవాధృతిశాలి యశో 

భఛాముండు రామో గజసు, శ్రాముండు విభ నాభిరామ రామూనుకు లై. 44 

అం దృగృజుండు విప పు,రందరుం డనం బొగడు నెం బురందరకరిస 

త్కు_ం చేందుశారదాంబుద, చంచనయళకుం డగుచు నరసశా స్త్రి వసుధలోన్. 

ఆనరసళా(శ్రిసతి వెంకమాంబ పతికి, భాసా భాగ్యనిక్యవిభాతు లొసంగుం 

చనువు సగముగ నొనరించి ధవుని బికిర మెత్తం జేసిన గిరిపు త్రి నీసడించి. 

ఆమహనీయమూ ర్షికి సమంచితకీ ర్రికి వెంకమాంబయం 
దీముహిం బద్యనాభుం డన నంతయు నాపై ప్పెడుపద్మనా భుండు౯ 

సోమనిభుండు బుచ్చనయు సాం పలరకా వరదుండు భూారివి 

ద్యానముహి మాథ్యూ. డీతం డన నాభగవంతుండు గల్లి రిముగన్ . 47 

వారలలో నగ్పజుం డగు నారాయణ సముండు పద్యునాభుండు వెలసెలా 

పహోరాంబుజహీ రాంబుజ, వె రిపటీరవారహోర. వర్ణితేయశుయడై. 48 

. నయవి శారదుం డగు పద్యనాభునకుం బు 
రం.ధ్రి, వేంకటలక్ష్షుషుంబ రహి వహించ 

గలిమిజవ్వని యన నెల్బకడల సిరులు 

పరంగ వెదచల్లు జలజాతపాణి యగుచు. 49 

. హరునకు నును కై టభసం, హరునకు రను పద్యయోని కలవాణి నిశా 
కోరునకు రోహిణి క శ్రీయ నా, సరసున కొద్దవి ధర్మచారిణి యయ్యెన్, ర్0 

. చంద్ర శేఖభునకు శ లజ కెనయగు, పద ననాభునకును బరంగ లకీ 

వాసర వేంకటాఖ్యనుదయించితి గుమార, నుదనుండనంగ-నేనునోహి మ వెలసి. 

. చిత్తంబు హరిగుణచింతనంబులయందు శయములు విష్టుపూజనములందు. 

చాదంబులు రమాధీపతిభ జనమునందు వీనులు విభుకథ ల్వినమటయం౦దు 

శిరముకై టభదై త్యృహరనమస్కృృతులందు రసన గోవింద కీ రనమునందు. 
జమువు ల్హరిరూపసందర్శనమునందు. గాయంబు కౌర్ కై ౦కర్యమందు 

సంతతము గీలుకొల్సి ప్రసన్నబుద్ధి, నన్యమేమియు నెజుంగక యవ్విభుండా 
శరణనుని నమ్మి కాలుచుచు ధర ఫ్ యాత్ర, సలుపుదు సన్మార్గ మధిగమించి, 



గోవీనాథ రామాయణము 

వు. జననం బాదిగ రామపాదయుగలీ నంస _కృచిక్తుండ 
జనితో త్వావామునం దదియక కరణాసంపునా పాకు శా 
ఖనినై తద్గుణనె భనప్త్రచురమై కొన్పట్టురామాయణం 
బనువొంద న్టరచింతు. బ్రాథకవితా వ్యాపార మేపారంగన్. ర్కి 

పా -ంధ్రుర్టు | గృంభక ర్హ తేన గంథము (వ్రస్డ్టి కక్కినచందం వెతింగించుట. శ్రుతం 
ముజోయు యు నిమ్మహో కావ్యంబు ధి ర్మాగ్థకౌమమోకశకు ప నం బె పుత్రపౌత్ర, ప్రనర్థ 
నంబె యాయు?కీ _ర్స్క్రం బె కల్చద్రుమంబుచం వంబున న నందంతై యుండు నని 
యిట్టు మడ  కాంకేంబుము. శామౌయణ కావ్యకరణనానుర్ధ్యంటు గలుగుటకుం 
దగినయుపప తీయు శ్రీ శ్వా కృష్ణ బేవునిం గృతినాక్టునిం జేసి రచిరేచుటకుం దగిన కార 
కా౦బును నవర్ట్ం శక సురబును వివరించి నాచేత రచియింపంబడిన యీూాశరావూా 
యణంబు లోకంబునం దై సద్ది శెక్కనచందంబు( చేటపజ చెడ చేను శ్రీ క న 
దేవాంకేతంబు జేసి తదను ల్ పాబలవిశేషంబున నిరంతరాయంబుగా నమ్మవ 
పుణ్య కావ్వంబు వయ మ్యమాణ క కృ వముంబున సాంగోపాంగంబుగా రచియించి దీని 
లోకంబునం గలపం డిలేసభాలయదు విస్తరిల్బం జేయుటకుం దగిన శ శ్రద్దాభ క్షు కులు గలముహీపతు లెవగీరొకో యని ౧ ఏతక్కించునట్టి కాలంబున, క్ 

యై కీ చేంకటనెరిప్టకపన్షనము.. దుదుం- 
. కవులా ప్రబింబంబుం గలశంబుగాం జేవీ స కొనంజాలుపడగలం దనళకురథము 
అటు కరంబులు నా౭చి యవుకధునీసకోజ ముల. ద్రుంపంగం జాలుసామజములు 
హారితకేరిబాబాల కర పులాయిత క్ర క మనుః. జెప్ప జూలుఘనహయములు 
వీడికిటిపోటుల బిరుదుకొండల చా నై నవం బిండి సేయగ నోపు వరభటులు 

. కనకరౌప్యవినిర్రి త గగనచుంబి, మేరుకె వై_లాససన్ని భాగారములును 
నందనో పమోాద్యాన వనములు నలిగి పొలుచు "వేంకటగిరినామపురవరంబు. 

- సిరి కీరవై కవిశేఖర, పరిశోభితమై యనంతేవై భవయుతమై 
నిరుపాధికసుఖమై య, ప్పుర మలవె వై కుంకపురము పోలికి నమ ర్6 

-ంయ్రుర్లు శ్రీ చేంకటగికిపురాద్ధిరాజనంకానతార: సర్గ నము, ధ్రైద్ధుం- 
సీ, యద్వంశక | రృయె యలరెం బగా, కృమఘనుండు రు రుద్రాదిత్వ జనవిభుండు 

ఆచంద్ర తారార్క. మై మైయుండ స్వప్ప సస్టతినో తముల నుర్విం బాదుకొల్సి కోరి యేకాదశనో క్రంబు లొక్కొ_క్క_గణముగో విభజించి క్రృమముతోడ 
నాగ తొళంబులు నయముతోవృషభంబు పంచవర్హ 0బు సమరచితముగ 
రవ్యు భరుండవరాహఖక్ల్ష “బులు వానికి. బడగలుగో నొనర్జి 
కప నా రాయణఖ్యాాతి సంపాదించి వారలచేతం గవ ప్పములు వక్షసి 
పరంగునయ్యునపోతనర నాథతిలకుం డే డె పుణస్ట్రవంశంబునం బుట్టి యెసంల 
జగతిలో శ్రీరంగ జంబు శేశ్వరపురసీ సమాపరి శ్ల్రేదశీలి యగుచుం 



రా అ wi pe 

చాంస్యకి కినీటంబు బలిమిచేం గొన్నమాధనభూధావుం జెందు ననతరిం 26 
బుక్ క కి నింగభూ పాలీయ మునెడియ లంకారళా, స్ట, ౦బు లలి రచించి 

 యరుదారరాయేే వేశ్యా భుజంగుంశన బికుదుంగాంచి యుదారచరితుం డగుచు? 
జెలువెందుసర్వజ్ఞ శింగభూపాలుం జో యమలానగీముంబున సవతర8ించె 

EX నట్ట వెలుగోటివంశ మం నవతరించి, నెలయ చేచర్లగో శ పవిత్రుం శగుచు 
ఏ5 నమ్యుండువిద్వతు -మొరయాచ, జవవిభుం శ స్వరం బేలెంజతురుం డగుచు, 

జే. విశ్వనాథ ప్రతిష్టం గావించి వెలసి 
నట్టపుణ్యుండు జంగాను యాూచపిభుండు 

తెనియుండై పుళై నతని కాధరణివిభుండు 

వఏిమణునిం గుమారయాచభూవిభునిం గాంచె, నగి 

"తే, ధన్యు౯౫గు రాజమౌళికి దనయుం డగుట 

విబుధ గణముల. బో,చువివేకి యగుట 
లో 

వాసంగం దారకహరయశ:ఃస్ఫూ రర్హిం గనుట 

యానుహీ నేతరుం గుమారనామ మును. వీరి 

చ. వెలయంగ నన్న ఆేశ్వురుండు విష్ణుపురాణము నాంధ్ర భావ నిం 

పలర రచింప జేసి ననుజూరికృపా వికి 7 చాత్ర భాతః డై 

చెలంగి జగంబులం గడు ప్రసిద్దికి నెక్కంగ విశ్వనాథు ని 
శ్చలవిభవంబుపేం దనిపి చ్ క_యగం దత సం గాంచె నుర్వరన్. 60 

తే, అముహారాజునకుం బుత్రు,. డతిప పవిత్రం జాదిరాజనిభోండు దివ్య స్త భుండు 
దాననూూనధఢనుండు విద్యాఘనుండు, వజులు బంగారుయాచభూ పాలమాళి. 

వ, అసపులకుం గాలగండ మఖలాస్థులకు నురశాఖశాఖ భూ 

భరము ధరింప భోగి. జయపడ కుం జక్కని జీవగజమొ 
పరంలగు జయాభిశాము. డగుబేంగరు యాచమహీవలే, రణ్యుసు 

స్థిరతరబాహుదండ మని ధీవరు లెన్నం జెలంగు చిమ్మహీన్, 62 

చియా శ్రీ వెలుగోటి స సర్వజ్ఞ కుమాగయా చేం దృ దు భూపాల పృళంస్ల శ్రుఢుం 

ట్, ఆజ్ఞకు బద్ధులె నృపతు అందజు గొల 'బెక్కువర్ష ముల్ 

విజ్ఞులు మెచ్చ ధాత్రి నతిషిశ్రుతవై ఖరి నేల నమ్మహో 
ప్రెజ్ఞున కుద్భవించె “నిరపాయముహావిభవోన్నతుందు స 

'ర్వజ్ఞ్మ కుమారయాచనరపాలు డ మేయగుణాభి రాముండై 68 

ము. గణనాలీతగుణోన్న తుండును ద్రిలోకఖ్యాత ఇారిత్రుండుం 
బ్ర ణుతప్రాభవుం డివ్విభుండు ధ్రువుండో ప్రనోదుతో యాంవిఖీ 
పుణుడో యంచు బుధు ల్నుతింప భ్ గవత్సం'ే సెవనాస గ్రోవి 

తణచి _క్రంబులకుం బ్రీయుం డగుచు నామ్మాభ_ర ర త్రొకు క్మ న హాకా, 64 
2 



10 నోవీనాథ రానూయణము 

ము; అనిశంబు౯ ద్విజకోటి చే ముఖము లుద్యత్పీ?తిం వేయించి యో 

దనదానంబున ముగ్ఫ్యులకా బహుహావిన్హానంబుల౯- వేల్పులం 

దనియం జేసి మహీసుపరుగలకు నందం బొప్ప భూన(్త్రుగో 

ధనదానంబు లొసంగి మించె శుచియై ధ న్యాత్తుఃడై యుర్వరన్ . 65 

. అలతర్మ_కౌ,న్రుయు క్షు లు పన్ఫుసించుచో, గణుతింప రెండనగాతముండు 

బహువిధ శబ్దనిప్పు. త్రం గావించుచోం, దలపోయ నపరపతంజలి యగు 

నఖిల వేదాంతశా స్రార్థత శ్ర త్ర స్రవివారమందు సాతాజ్ఞనకాధిపుం డగు 

లలి గాన్వనాట శౌలం శారకవితా ప్రముఖవిద్యలం దన్యభోజన్ఫపతి [ను 

యు త్రరో శరయు క్తి నొండొకసు శేజ్యూ(,డతుల గాంధర్వవిద్యయం దనుపమా 
శనుచు జనములు దనుం గొనియాడ వాని రెక్క. సర్వజ్ఞ యాచమహీవకుండు* 

. ధరణి నెవ్వానికిర్తిప్యతాపరుచులు, వరుస నిఖలదిశాంగ నావవ ములకు 
సరసచందనకాలీ ఫీ రచర్చ లయ్యె, నన్న నేంద్రునిం గీ_రింప నలవి యగునె. 

ఇట్లనన్థపామాన్వ ప్ర, భావుండై రాజ్యంబుంచేయుచు నారాజన్య కేఖరుండు 

భారత భాగవత రామాయణ ప్రముఖి నిఖిలపుకాణంబుల. బరికోధించి భాస్క 

రాదులు రచించిన యాం ధ్ర రామాయణంబులందు వాలీ కివిరచిత శ్రీవ ద్రా 

మాయణంబునం గలయర్లం పంతేయు సమాగం౦ంబుగాం గధితం బెనయది గా 

దనియు భగవదంకితంబు గా కున్న వనియుం దలంచి యిమ మృహాకాన్యంబు గ్ర్వా 
ణంబున కన్యూనానతిరి క్రంబుగా భగవదంకితంబు. జేసి యాంధ్ర భాష రచి 

యింప సమస్థుం డగుపండితుం డెవ్వండో యని విచారించుచు 'నేనిక్కావ్యంబు 

గీర్వాణంబున కనురూపంబుగా. బద్య్యప్ర పబంధంబుం గానీంచుట యంతయు 

విని చ్రీతిపూర్వకంబుగా నన్ను రావించి యొక్కనాండు సువర్ణ మణిగణస్థగి 

తంజై సుధర్యకు సాటి సేయం దగినస భావముండపంబున 'నగణిత మణిగణ ప భౌ 

పటల జట్లిలర బైన భద్ర వీఠంబున సుఖానీనుండై. యుదయమహీాధర శిఖరో 
పరిస్థితుండై. న 'లోకబాంధనుని భంగి వెలుంగుచు సకల విద్వజ్ఞనంబులు పరివే 
మిరప బృందారకపరివృతుం డగు సహాస్రామునిచందంబున నందం బగుచు 

నుద్విరచికం చై జెన యాంధ ధ్ర రామాయణ కావ్యం బంతయు. సమ గృంబుగా 
నత్యాదరంబుననా కర్షి కర్టించి యిది మదీయాభిప్రాయ ప్ర కారంబున గీర్రార్టణంభున 
కనురూపం-బై శ్రీకృష్ణాంకితం బై యున్న దని బహూకరించి పరమానంద భరి 
"కాంత కకరణుండై. చారు చబామాకఠకటకాంగుళీయక హోరా గ గృహోరాధి ప్రదా 

నంబుల నన్ను సత్కరించి పరమభాగవతో త్రముండును శ్రీ రామచంద్ర చరణ 
నేవాసంస క్రచిత్తుండును గావున లోకహి శార్థంబుగా నీష్మవావుణ్య కావ్యం 
బు జగంబునందూు వి స్తరిల్బం జేసి ్లీ త్రీ రామభద్రు, ని యపారం[ై న కృపారసంబు 

నకుం చ్యాత్రభూతుం ద డయ్యె. 68 



వీధ రః 

చ. వెలయంగ నీకథకా జగతి. విక్రుతి శెక్కంగం జేసి పుణ్ను డై 

వెలసీన యిమ్షహీ పతికి వేడ్క ప ననంతయశంబు నాయువుం 

బొలుపుగ వరశవృద్దియును భోగసమృద్ధియు రాజ్యువృద్ధియుం 

దొలంగక యిచ్చి సత్కరుణతొ 6 గృలోనాథుయ ప్రో పోచ నిత్వమున్ 

రయ వే స్థ ర తే ములు, రుయుం 

శ్రీవల్లభునకు బుధసం, భావితునకు భావుక ప భావునకు విభా 
వ్యౌవీణ్యవాసితకోటివి, భావసునకు భ కల కపరతంత్రునకున్ . ' 

హీ+రామృత చందన శశి హోరాయిత కీ ర్రిఘృుణికి నదితిజవుణికి౯ 
విరాగృణికి జగన్నుత, సూరిమరున్మ్యణికీ యోాగిమాడానుశణికిన్. 

. వ్రజయునతినయన కుముద, ద్విజరాజున కఖలలోకవిక్రుతునకు నం 

డజరాజగమనునకు బుధ, భజనానందునకు హరికి భద్రా భో ద్రాత్తునకున్. 

సనకాదియోగినుతునకు, వనమాలాకి కనకచేలవరకొస్తుళ భా 

సురపాంచజన్యధ రున నకు నిరుపనువిభన్రునకు రుకి కి,ణేనాథునకున్ . 

గోపాలనందనునకు ధ, రాపాలకిరీటరత్న రంజతదివ్య 
శ్రీ పాదపద్మునకు నత, గోపాలావళికి మదనగోపాలునకున్. 
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శః 

కథాప్రారంభ ము, 

యుడు నారదమహర్షి వాల్మీకికడక తెంచుట, ఎం 

వ, తీరక దేవునకు సమర్చితంబుగా నాయొనర్పం బూనిన శ్రీ ను,ద్రామాయణం 

నకు గథాస్రారంభం బెట్టి దనిన శతకోటి పవి సరం బై బవాలోకంబునందు 

సుప 3 సిస్టం టై "బె స రానుచరిత్తేంబు భూలోకన మ్రలయిన నాలుగువర్డ ంబులవారికి. 

చాప త" మువిమోచన ౦బుకొొలు కు సంశే వించి చి రచియింప నుద్య క్ష కుండ పరమ 

శారుణేకుం డై నపరమేష్టి చాల్నీకిరూసంబున విశ్వంభరయం దవతరించె నట్టి 
హ్యంశ సంభూతుం డై డైన వాలీ, తనచేత ? జకీర్షి తండా న రానుచరితంబు గుర్ 

దే బువలన వినం నోరి భగ నత్క_థోప చేశంబునందు సర్వగురుండై. న నార 

దుం య స్తీ శీంచుచుండ నొ న_నాడుభగవంతుండై న యన్నారదుండుబ్ర జ్ర హా 

నియోగంబున వాలీ కికడకుం జను"దెంచిన న తృపస్వివర్యుండు త పస్స్యభాస్థయ 
నిరతుండును వాగేగిశౌరదుండును "దేవముని శేషుండు నై నసారదు సవలోకించి 
పూజించి మునీంద్రా యిస్పు డీలోకంబున దృష్టగుణవ్యతిరి | కప్పక స్త గుణ 

వంతుండును దా నవతుం డగుచు బరులజయించు వీర్య వంతుండును సామా 

న్య ఏ జేషరూాప ధర ర్యజ్ఞుండును దనకొజుకు. గావింపం బడిన యుశకారం బల్పం 

బై నను బహుత్వంబున నెలుంగునట్లి ట్టి కృతేజ్ఞుండును సర్వావస్థలయందును సత్య 

వచవశీలుం డును ఫల పర్యంతంబు + సమౌారబ్బం బె స వ్రతంబు విడువనట్టి స్వ 

భావంబు గల పృథవ్రతుండును వంశ క్ర మోగతాబార యు కుండను పరా 

ధంబు గావించిన వారియం దై నను హితంబుం జేయునట్టి న్లంబు గలవాండును 

విదితసకల వేద్యపడా్థందును సన్యులకు నిర్వహింపంగూడనికార్యంబు నిర్వ 

హించుటకు సమర్ధుండును నద్వితీయ వ్రియదర్శనుండును నసమానసర్వాంగ 
సుందరుండును సౌత్త వంతుండును విబేయకోపుందును జుతారిహడీర్లుండును 

ద్యూలివుంతుండును న నసూయారహి తుండును నగుపురుషుం డెవ్వండుసంయుగం 

బునందు జాతరోముం & డగునప్పు జెవ్వానికీ సురాసురాదులు దలంకుదు రట్టి 

వాని వినం గుతూవాలం బగుచున్న దట్టి పురుష సెన్టు చబుంగ నీవె సమర్థుం 

నివు కృపామతి నెజింగింపు మని యభ్యర్థించిన ద్రలోకగోచరజ్ఞానుం డయిన 

నారదుం డవ్వాల్మీకి ప శ్నజాతంబు నిని యమ్మనిశ్సేస్టు నేకా గ నిద్ధికాఅకు నఖి 



బాలకాండము, 18 

ముఖుం గావించి యీ ప్రశ్న సకలగుణవిశిష్ట సార్వభౌమా విషయకం-బై యున్న 

చదైనను సార్వభమమా త్ర, ౦బునందు నీయడుగంబడిన పశ స్తగుణనంప త్రి త్ర 

యంతయు సంభవింప నేరము సకలజగ దత. ణార్థంబు నునుష్యోహాపంబున నగ 

తీరం డైన పరమపురుషునందు సులభం బగు ద్ నయోగంబున దద్దుణకీ ర్త 

నరోబు లబ్ధంబయ్యె నని పవ్ఫాష్టుండై. ప్రాచేతసుననలోకించి నీచేతుగే. ్రితంబు 

వైన యోవీర్యాదిగుణంబు లన్నియు దుర రభ ంబు లేతాదృశ ప్ర పృశ స్త మస్త 

గుణవిశిష్ణుండై న మహాపురుహు నిశ్చయించి చెప్పన నట్టిపురుషు నాకం 

మని యిట్లనియె. 175 

తుడు నారదుడు వాల్మీ కికి క్రీరామకథ చెటీంగించుట. ధ్రుర్తుం- 

మ. మజెవుంతుండును నీలినుంతుడును శ్రీనుంతుండు సర్వజ్ఞుయక్ 

స్తీ 

శే, ఏ 

ధృకతినుంతుండును వాగ్మియుక్ వశియు విద్విడ్వర్లసంహ _ర్రయుం 

ద్యుతిమంతుండు గుణోన్నతుండు నియ తౌత్తుండు న్మృహోవీర్యుంచుక్ 

హి తుండు నాము తనంగం జెన్నలరు న యి్యియ్వోకువంశంబునని్ . 16 

వెడందకన్నులవా(డు విపులాంసముబ వాడు రా కేందువింబవ క్ర ౦బువా(డు 

కోంబుకంథమువా(డు ఘసలలాటమువాడు రమణేయమృ దుకపోలముల వా(డు 

వీనవక్షమువాండు ప పృథునితంబమువాండు సముద గృచారుమ _స్తకమువా౭డు 

దివ్య దేహమునాండు దీర బాహుబలం వాడు కదునీయశుభ లత ణముల వా౭డు 

ఏ బణణాపంబు మూ; సవం బరంగు వాడు, శ్యావనర్ద్ల౦బు వా (డు ప్రీ స్తగూఢ 

పత్ర దేశంబు గలవా౭డు సమవిభ క్త క్ష, సముచిత మనోజ్ఞ ; సుండరాంగములవా౭డు. 

. మజియు వృ త్రవీ వరచ'హూండును గామాది విశారరహీి తుండును గజనింవా 

గతిసదృశగ మనుం: గును షల్ణావత్టంగుళ వి విగ హుండును నిర్హి సంద ద్ర నీలవర్తుం 

మను శో కణమా త్రంబున కు హృదయ "పదారకత్వంబు చేత ట్ర ప్రశ స్త పరు 

ముండును నరో శ్రేరానయనమౌభాగ్యయు క్ష కుంకును సాముద్రికశాస్తా కమంగ 

శాయతనసర్పులతణలవీ తుండును శరణాగతరకత్షణరూ ధల ర్యొజ్ఞాండును సక్యషప్ర 

తెజ్ఞుండును ద్రజాహి తకరణతత్ప్సరుండునునా శ్రి థి శరత్సణముక్లి స్టాయశుండును సర్వ 

విష పయజ్ఞానశ్రీల ండును బాహ్యా భ్యంతరళుద్ధియు క్షు కు౦డును నాక్లి త్ర పరతంత్రుం 

చును బిత్రాణార్య వినీతుండును నా శ్రిత రహేణచిం'తా భిరతుండును జగ ద్ర, క 

ణార్గంబు ప్రజూపతితుల్టత్వంబును నపతీర్ణుండును నఖుండి తై శ్వర్య సంపన్నం 

డును సకలలోకసముద్ధరణపరిపోమణశ_క్రియు కుండును నొ శ్రితజన ఏవిరోగినిషూ 
వనుండును బ్రజల శరిష్టనిరససపూర్వకంబుగా నభ్రీష్టప్రాపణక రయు వర్షా 

శ్రుమెధర్ష్య పరిపాలకుందును కరణాగతిపరిపాలనయాపస్వభర్య రకకుండును) యజ 

నోధ్వయనడానాది స స్వధర్మ పరిపాుకుండును నాని తబాంభే వాది జీవలోబుకం 



14 

న్ 

తే, 

వ. 

గోవీనాథ రామాయణము 

లకు రథీ తయుబుగ్యజు పాదిచతు ర్వేదపదార్థవిదుండును శిమోదిపడంగ పారగుం 
డును ధనుర్వేవనివ్మితుండును_ సాంఖ్య యోగతర్క_వై కేవీకపూర్యో త్తర మీ. 
మాంసా వా్థ్రకరణధర్త్య శాస్త్రాదిశాస్త్రార్థ తీ త్త వ్రజ్ఞుండును విజ్ఞ తార్థవిషయంబు 
నందు సదావిస రణ లేశరహితుండునో * ట్ర తిభానవంతుండును సర్వలోక పి యుం 

డును నపకారు: ఏలయంటై న నుప కారలీలుండును వ్యసనపరంపరలయం దై న నయ్ 
భితాంతీకీకరణుండును ) నతిగంభీరప్ర పృకృ్ళతియు కృుండును ద త్తత్కా_లకర్రవ్యచతు 

రుండును నై ప్రకాశించు నదియునుం గాక, 78 

సింధువులతోడం గూడిన, సింధువుచందాన గుణవిళిష్టుండు కరుణా 

సింధువు రాముండు ప్రజ్ఞా నీంధువులగు బుధులంగూడి చెలంగు ననిశమున్.79 

. అనుదినంబు సర్వావస్థలందు సారె సారె కవలోకితుం డయ్యు జనుల చేత 

బరంగ ము న్నెప్పుడును జూడలుడనివాని, యట్లు విస్మయదర్శనుం జ నవాందు, 
య —d . 2 

అలఘుచరిత్రుండు పూ స్రూజ్యుందు, సలలిత చిత్తుండు మిత్ర శతూదాసీ 

నులయం బపేషమభావము, గలచా6 డానందకరుండు కౌసల్య కొగిన్, 81 

గాంభీర్యమందు సాగరముంబోలినవాండు భై మై ర్యంబున మహీధరనిభుండు 
వీర్య సంపద చేత విస్తుతుల్యుండు శశధరునికై వడిం బ్రాయదర్శనుండు 

నరము కోధమునందుం గాలాగ్ని శెనయగు, వతనువేతం బృధథివికి సాటివచ్చు. 

ద్యాగంపునందు ధనాధిపసదృళుండు న పరధర్షుండు సత్యంబునందు _ ప 

భూరివిజ్ఞానరవుకుం డాం బుట్టినిల్టు, దాన దాశ్నీ జ్యాదయలకుం చానగంబు 

నీతిసత్యధర్మ్య ములకు నిలయ ముతీండు, లలితనద్దుణసందోవాముల క బేటి. 82 

అని యిట్లు నారదుండు సామాద్భగవదవతారంబె బె న రానుభ ద్రు, దునందలి సకలా 

నంతక కల్యాణగుణంబు లన్నియు వక్కా_ణించి ముతో్టకువంశ ప్ర, భన్రుం డను 

శబ్బ్దంబున రామావతాెరకథ నంబును శత్రుని బర్హణు6 ఉనోశేబ్దంబునం దాటకౌది 

'వధంబును నుహో ఏర్యుం కనుశేబ్దంబున సర్వాస్త శస్త౫ గ్రహణంబును లత్మీవం 

హుం డనుశబ్దంబున క 5 తాపరిణయంబును సత్యపరా క్ర, మం డనుశబ్దంబున ఒర 

శురామభంగంబును మొదలుగాగల బాలకాండకథ యంతయు 'సంశేపంబు 

గా సూచింపంచేసి య యోధ్యా కాండ కథా కిన నుణిక నెటీంగిం" చువా౭యడై వెం 

డియు వాలీ కి సవలోకించి యిట్లనియె నిట్రసమ' స్తసద్దుణగ రిష్టుండును బురుష 

శేన్టుండును రాజ్యాభి పే కనముచిత విశిష్ట గుణనరివ్షుండును నమోఘపరా,క 

పోవంతులలోన నతిశే శఘండును టై కృతినే నేష్టుండును గుమార: జ్యోష్యండు నై నెన 

కల్యాణగుణాభి రాము శామునింపాచి తండి డ్రీయగు చశిరథుండు పరమానంద 

ఆ 

భరితాంతరికరణుండై సకలజనంబులకు హీతంబు సంపాదింపం దలంచి యొన 

రాజ్టంబున కభివి. క్తునిం చేయసమకట్టికం | దదఖి పే. కార్థసం భృతదభా్యాదిమంగళ 

వ వీపి = శ్రేషంబులవిలోకించి దశరఖునికొండొక ర్ట శె కయనునడి మంథరా 
pn 1 | చు . 



sh 

ర్, 

వాల కాండ ము. 15 

నాక్వచోదితీయె తొల్లి 'దేవాసురయుద్ధంబునందు వల్లభునిచెత దత్తవరయొనది 
గావున నాసమయంబున. గట్టండితనంబున దిట్ట యె రామునకు వివాసనంబును 

నిజపుత్రుండై న భరతునకు రాజ్యాఖి ఉేకంబునుంగోరిన నమ్మహీరమణుండు సత్య 
వాదిగోవున ధర ర్యమయ పాశ నిబద్ధుం డై విడివడ కసమర్థుండుగాక ప్రి వ పయపుత్రుండై. న 

నురాముని వనంబునకుం బనిచిన నప్విరో_త్రముండు కై కేయీ్రీ తినిమి త్తంబు. 
వీతృవచనని యోగ ౦బువలన. నద్వచనపరహలనవిమయస్వకృత ప్ర ప్రతిజ్ఞ ను "జరిపా 

లించుచు వనంబునకుం జనిన నమ్మహోత్మునితేమ్ముండు సుమిసానందవరనుం 
టం 

డగులవ్షుణుండు సవాజు వీ క్రీతిమంతుండును నిష్టుండును గావున వినయసంపన్నుం 

డె సౌభ్రాత్రంబుం జాపుచు స్నేవాంబువలన ననురూపం. బగు వ్రతం బంగీ 

కరించి యన్నవెంట నరణ్యంబునకుం జనియె. లలి 

. ఆరఘునాథుభార్య జన కాలయజాత సమ స్పలక్ణ 

శ్రీ రమణీయరూప హితశీల సతీతిలకంబు | నిందిరా - | 

సరయు సాధ్వి ప్రా పాణములక ౦కు గరీయసీ యిన నీత సాం 

పొరం బతికా భజంచి చనె' నప్పుడు రోహిణి ౩ చంద్రునిం బల౯. 4 

పౌరులచే జనకుని'వే, దూరం బారాముం డనుగతుర డగుచు రయం 

బార(గ ననుజుండు సీతయు, వారక తనతోడ రాంగ వనమున కరిగన్. 85 

శే, ఈ తెజంగునం జని జావ్నా వీతేటమున, శృంగ బేరాఖ్య పట్టణ మేలువానిః 

ఆ, 

ర్ 

బరమసఖుని నిపూదాధిపతిని గుహుని, జేరి నూతునిం గ్రమ్మణు నూరికనిచి. 

అట నిపాదనాథుండై న యా గుహునితో, నలఘుయశు(డు చాలం జెలిమింజేసీ 

వానియనుమతమున ర జానకీలత్తలణ, కలితుం డగుచు వేగ గంగ చాంటి 8? 

భూవల్లభుండు రాముండు, తేవీనమున వనము సొచ్చి థీరత్వమునం 

ద్రోవ నవవారిపూరిత, పావననదు లు త్తీరించి పరము త్రీలిన్. 883 

తే చరుపు డగు భరద్వాజుని శాసనమున( 

వ, 

క 

వ, 

జిత్రకూటాద్రి( జేరి తచ్చిఖరిమిా౭ద 

చేద్యతోంపబ బర్హ్మ శాల. గావించి యందు 

నిండుసుఖనోష్టీ వసియించి యుండె నంత, రం 

జీవగంధర్వనం కాళు లై నసీతా రామలక్ష్మణులు మువ్వురు చి త్రకూటోపాంత 
వనంబునందు రమమాణు-ల సుఖంబుగా నిననించి యుండ రట సాశేత 

పురంబున 9౧ 

ఆరఘునర్యుండు తె లము, చేరుట విని పుత్రశోకచింతార్లితుం డై 
దారుణగలి విలవీంచు చు భూరమణుండు మేను విడిచి పోయె౯ దివికిన్ 9! 

దశరథమరణానంతరంబున మపహోబలుండగుభరతుండు వసిష్ట ప ప్రముఖ మహస్టుల. 

చేత రాజ్యంబునందు నియుజ్యమానుండయ్యును దానినంగీక? రింపకో చతురంగ 



16 

శ 

గోలీ నాభ రకావమహాయణము 

బుబంబులపో నాడి రాముసాడ ప పృసాదకుండై వనంబునకుం జని యార భాప 

పురస్కృ ృతుండై. నువోత్మండును 'సత్యపరాశ్రముండును నభి రామదర్శనుం డును 

నగురామునీం కేరి ముహోత్రా నీవ్ర సర్వగుణ శె శేమ్టండై న ను కనిష్టునకు రాజ్యా 

ర్త శశ్వంబు లేమి యెజింగిన ధర్న సాం షవు గావున సీవెరాజ వని. పలికిన సర్వస్వారూ 

పంణంబులబేత నాశ్సిలెచి తరంజక కస్త ఫావుండ తయునష్టను వన్సీపకాళీష్ట ప్రదానత 

త్పరుండయ్యును యాదకజనలాభంబు చేత? _బసన్నవదనుండును మపోయళుం 

చయున్టిను నేకనా యకవిమోచనమాత్రంబున సమ _సదానవహనననమర్ధుం 

ఉయుక్టను రాముండు వితృవచన గారవంపున రాజ్యంబంగీ కరింపక చాజ్యంబుసే 

యుటక హల్యా కృష్ట వె భవపాదసంస్పృష్టంబు లై న పాదుకలు న్యాసరూపంబున 

భరతున కొసంగి బహువిధసాంకగ్టవచనం బులసా సా లెకు నతీని( గ మృజించిన 

నాభరతుం డభిపే. కార్థంబు రాను ప్ర త్యానయనలమణనునోరథంపు నొందక 

నందిగ్రామంబునం వనోదినంబును రామపాదుక౭కు నమస్క_రించుచు రామొ 

ము! సనాంమండై రాజన్టంబు. బాలించుచుండె నంత సర్వాతికయకాంతిమం 

తండ-ను సత్యప్ర ప్రతిజ్ఞుండును రాజ్యభోగలాల్వరహి తుండు నగురాముండు భర 

తుండాదిగాంగల పురజను లండటు వెండియు. జిత్రకూటంబునకుం జనుదెంతు 

"రని తలంచి వీతృవచనపరిపాలనంబునం "బేకా గచిత్తుండై దండ కారణ్యంబు. 

. ఆయగ్సస్త్య మహామునియనునుతమున, నైంద్ర మగు' కార్ముకొంబు మభాోనిప 

య బ వేశించె నని యి ట్లయోధ్యాా కాండక థ యంతయు. సం పంబుగా చటీం 

గించి య గ్రైవముని శ్రే హుం డారణ్య కాండ కథా క్రమం 'బెజింగంచువాండై 

వెండియు నిట్లనియె నట్టు రా జీవలోచనుండ గురాముండు మహారణ్యంబగు దండ 

కారణంబుంబ, బ వేశించి యపూర్వసంస్థాన వనవిలోకనజనిత కుతూవాలంబు 

చేతను మహావన క, వేశసంభావిత రాక్షస ర ణారంభోర్జితవార్ష ంబు చేతను విక 

సిత లోచనారవిందుండే డై. 92 

. మునివిరోధి విరాభుని మొనసి చంపి 

మాననీయాంగు శరభంగు హాని జూచి 

ఘను సుత్మీళ్టమహోముని గని యగస్త్యు 

ననుజుం జూచి యగ స్తునిం గని ముదమున. 93 

త్తి 
దారుణాక్యబాణతూణీరములును, రిపు వ్నీ గ్రహార్థంబు పకిగహీించె. 94 

ఇట్లు జగ దేశ పీకుం డగురాముండు న్వీర్య సదృశ వళాయుధలాభంబు నే నొంది 

పరము, వీతుండై శరభంగవనంబున నివసించియుండ నప్పు డచ్చటి మహార్దులు 

చిత్రకూట పంపానన నివాసులయిన వాన పన్గులం గూడి యసురరాకుసవథా 
కాంఠతు'లై రాముని సమోపంబునకుం జనుచెంచి రాతనబాధ నెజింగించిన 
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నొరషుపుంగన్రుండు రాక్షసావాసభూతం జె న వనంబునందు నమ్మహోమునుల 

ప్రార్థనావచనం బంగీకరించి. రన్ 

ఆ. దహానకల్పు లై నదండ కారణ్యని, వానిమునుల మై్య్తూల వకుసతోడ 
సంగరమున నింక సకొలరాశుసుల వ,ధించువాండ నని ప తిల ం 

+ అనఘుండు రాఘనుం డక్కాాననమున నినసించి తగ జనస్టాననివా 
నీని యగుకూర్పణఖను గృక్కున6 బట్టి విచహూాపం చెసె ఫరాసివాతి౯ా. 97. 

వ ఇట్లు కామకూవీణిమైన కూర్పణఖను గర్జ నాసికాచ్చే దంబున విభావిణిం జేసి, 

కం శూర్పణఖా ప్రే రితుం డై; దర్పంబున సమరమునకుం దజిసినఖరుని 

'న్నేర్పున నధించ రాముడు, సర్పాఫీలో గతీ వ శాతశరములక, 99 

న. ఇట్లు రాశసనేనాధ్యకుం డైన ఖరునిం బరిమార్చి తదనుచరు లై నదూపణ 
త్ర త్రిశిరుల వధించి పదంపడీి చతుర్ల శసహస సంఖ్యాక ప ఛానరాత్షసుల నాజిరం 

గంబున నంతంబు నొందించి త్రవనుచరు శే లై నయామిస్చరుల నందజ నిశ్శేషం 
బుగా ళకూపువమూపె నంత నకంసన ళూర్చణఖలనలన జ్ఞాతివధం బంతయు విని 

రావణు౦డు క్రోధమూర్భితుం డ్రై డె సీ తాహరణ కార్యంబునందు మారీచుండను 

రాక్షసుని సహాయునింగా వరించి న పలవంతుం డై నయా రామునితో “జివిరోధంబు 

యు క్రంబుగా దుడుగు మిని బహూు ప్ర కారంబుల నమ్మారీచుని చేత నివార 

మాణుం డయ్యును వానివచనం బనాదరణంబు చేసి కాలచోదిశుం డై మారీ 

చసహీతంబుగా రామునియాశ్ర మస్థానంబునకుం జనుబెంచి.. 100 

తా, మారీచుం డొకమూయ: బన్ని యలశామక్మైవరుకా లత్మణుక 

దూరంబు న్లానిపోయనప్పు డదయ౯ దోపాచరాధీశ్వరుం 

 డారామామణి నీత చె త్తికాని ఫోరాకారు బతీంద్లు దో 

స్సారోదారు జటాయువుం దునిమి భాస్వల్లీల నే? న్ా 101 

"లే, అంత రాముండు చ జె త్యశితాసిలూన, షత పాదు డై పడియున్న. పవ్నీ నాథుం 

గని మహీాపు త్రి హృత యాట విని దురంత్ ,గాఢతరదుంఖభరమున గానీపడుచు, 

క చలి కేం ద్రియుః డై మిక్కిలి, సలవించుచు రామవిభు (డు సథీ ంద్రునకు 
న్విలనిత 1 శాశ్వత సౌఖ్యము, గలుగంగ సంస్కారవిభుల గావించి వెస౯, 108 

క, వనమున జానకి వెదకుచు, జనిచని యొకచోటం గాంచె సభ్తోపద్రేకం 

బున జగము మ్రింగ జాలెడు, ఘనరూపుని ఫఘోరవికృతకాయు. గబంధుక. 

వ. కనుంగొని వాని భుజంబులు శలెండును నిశాత ఖడ్గంబుల ఖండించి పంచత్వంబు 

నొందించి తత్క లేబరంబు దహించిన వాండు న్వర్లగమనయోగ 0 బగుస్వకీ 

యం బై నగంధర్వరూపంబు నొంది రామునిం జూచి మహోక్తా నీవు శ్రవణకీర్ర 
నాదిభ గవద్దర్శా చరణకీలయు సామాన్యవిశేవధర్య నిపుణ యేం బతున్ధాశ్రను 

ప్రొప్తజితేంద్రి ప్ర యత్వవూ రిక మోట పయు క్రాచారనన్ట యు నై నశబరి గనం 
8 
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జను మని పలికి డినరిబునకుం జనిన నారషఘువల్ల భుండు శతైద్వచన ప్ర కారంబున 
శబరిం గానం జని దానిచేత న నర్జ్యాది ఫలసముర్పణాంతొ పజారం మున నర్చితుం 

డయెన నని యిట్లు నత్య ప్ప ప తిజ్ఞ జ్ఞ క్వ ప ధానం మై నయారణ్య కాండచరిత్ర, సం 
శేపంబుగా సూచించి మత శార్ ని ర్వాహాకత్వపరం బె న కివీ _౦భా కాండ 

కథాన్భిత్తాంతం. బెజీంగించువా(డై వెండియు వల్మీకజన్ను నవలోకించి యిట్లు 
నియె మునీంద్రా యిట్లు రాముండు శబరిచేతం బూజతుం డై పంపాసరోవర 
తీరవనంబునందు హనుళుక్సనూగ నుంబుల జేసి వానూముదగీచనంబున స్ఫుీ, 
వునితోడ సాచి? నర ంబుంజేసి నుహోాబలుండగురాము౦డు జన వ్యవ భృతిన్వవృ శాం 

తంబును రానణవాత త్వాదిసీ తావృ త్రాంతంబును సర్వంబును సుగ్రీవునకు 
జెప్పిన నా సు గ్రీవుండు రానుసంబంధి మైవతత్పర్వంబును విని సమైోనదు?ఖి 
 సూహోబలసంబంధంబు గలుగుటకు స సుప్రీ తుం డయి రామునితోడ వహ్ని సాల 
కొంబుగా సఖ్యంబుం జేసి సువ్భాత్సన్ని ధియందు స్మృతదుగఖుం డె తనకును 
నాలీకిం గల జె వైరం బంతయు సాకల్యంబుగాం బ్రణయంబువలన శజింగించిన 

నారఘుసన త్రముండు వె రవృత్తాంతంబు విని వాలిం బరిమార్చెన నని ప్రతిజ్ఞ 

జేసిన సుగ్రీవుండు రామున కుత్సాహవర్థ నార్థింబు వాలిపౌరుషం బుతయు 
నితింగించ్ రామునకు వాలిహనన సామర్థ్యంబు గలదో లేదో యని శంకించి 
బలపరిజ్ఞా నాళ్థంబు తొల్లి వాలిచేత నివాతుం డై నదుందుభి యనురాతునుని 

కలేబరంబునుహోపర్వుతస సంకాశం బెనడాని రామునకుం జూపి యోరాతుసక రై 

రంబు వాలిచేత నింతదూరంబు విశ్నీ ప్తం బె నదని పలికిన విని నఖాగృంబున 
లోకవిరోధిసకలదానవబె డై త్యాదిహననళ క్రి క్రియ కుండును నపరి చ్చే ద్యబలుండు 
నగు రాముం డుదారబలోత్పొాహావికసి తాననుం డై యస్థినిచయగూపం బైన 
రాతసశరీరంబుం జూచి దాని గశ యోజన పరిమితమా త్రంబు దవుర్టలం 
బడ బాదాంగువ్షంబునం జిమ్మి తచ్చరీరంబు తొ ఖ్ యార్డు $0 విప్పుడు. 

శుష్కుం బె యున్న దని యెడుసు గీ గ్రీవునియభిప్రాయంబు విమర్శించి వెండియు 
విశాషాసంబుం బుట్టించుచు స 'ప్పహేలనృకుంసులును దత్సమిాప శై లంబును 

రసాతీలంబు నొక్చో_సాయకంబున భేదించిన నవ్విధం బాలోకించి. సుశీ 
వ్రండు సర్వీ పకారంబుల శాముండు దర్శనమాత్రంబున వాలిని వధింపం 
గలం డని విషోర్టిసంబు నొంది కపి రాజ్వుంబు కీ న్రుంబునం గరగతం బగు ననీ. 
హార్షి ంచి. 105 

. భూవరుననుముతమున స్సుగ్మీవుండు కిమ్మింధ కీని కీశాద్రిళుకా. 
చేవేండ్రసుతుని వాలిని గావరమున ననికి. బిలిచె భఘుననాదమున౯ 106 

పిలిచిన వాలి రయంబున, నలవ దుడుగు భునుచుం చార వారించిన చా 
నిలువక వచ్చి భుజాబల, మలర రవిజు దాగె నాతం డాతనిం దాణె౯ా 107 
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క. అ_త్తెజింగునం దలపడి కవి, స్త్తము లుగృగతిం బోరు సమయంబున రా 
జో, త్రము డొకబాణమున వయ త్త్ల మద్రువంగ వాలి ననిం బడ చేసె 

మ. అటు వాలిం బరిమార్చి రాముండు 3 తదీయంజ చై నసామ్రాజ్య మం 
తట సు సీవ్రున కిచ్చినం గొని సముద్య త్ప్రీతితో నాతం డం 
తట నట్టిక్కుల కమ్మెయిం బనిచి సీతం జూచి రం డంచు ను 
త్క_ట చేగోద్ధతులకా వలీముఖుల నందం బొప్పం బంచెల౯ా నడికా 109 
అని ముట్లు 'కిమ్మింఛాకాంకకథాసం్యవాం జెటింగించి సెండియు నిట్లనియె 
నంత బలవంతుం డగు వహానునుంతుండు దతశ్నీణదిక్కు_నకుం జని సంపాలివచ 
నంబున శతయోాజనవి స్తర్షం బెనసముద్ర ంబుదాటి లంకాపురంబు. సొచ్చి 
యం దశోకన ననికాఖ్యం బై "బేసరావణు ప్రనుహవనంబున. 110. 

తె. ఒనర రామునిం జంతించుచున్నదాని, సీతం గనుగొని ప్రమదంబుసెలంగ విభుని 
కుశల మెజింగంచి ము దిశే గుజుతొసంగిమానితం బె ఖై నతచ్చిరోమణి గ్ర గహించి. 

ఆ. వనము నీటు సేసి వన పాలకుల? ద్రుంచి, స_ప్పమం త్రి సుతుల సంహరించి 
పంచా సై న్యపతుల బంచత్వమందించి, యసమసమురద త్ను నకం దునిమి. . 

ఆ. శక్రజిత్ప/యు క్ష చటులలో కేశాస్త్ర పాశమున రణోర్వు బద్దుం డయ్యు 
_ విధివరంబుకలిమి వేగ విము కుం కే, చేవరిపుల.యవముతికి సహించి. 118 

ఆ, పరలో6 దనకు దాగి బద్ధుడై రాక్షస, వరునిపాలి కేగి వానితోడ 

నవనివిభునినుహిమ లన్నియు ప్రకటించి, చుట్ల నున్న రాతసుల వధించి. 
. ఘన వాలాగ్నిశిఖాపరంపరల లరకాపట్టణం బంతయుం 
దను ళక్రాదులు మెచ్చ నొక కతు తుటిల్! దగ్గంబు గావించి గ 
ద్దన భూపు త్రిక జెప్పి "రామునకు గసీతాచేవేముం జల్పంగా 
వనధిం గృమ్మఆ దాంటి వచ్చె విజయ వ్యాపార ధా రేయుం డై. 115 

వ. కట్లు చనుదెంచి మహోత్తుం డణరామునకు. బ్రైదయణంబుం చేసీ యమేయా 
తుం డగువానుమంతుండు తనచేత సందృష్టయయ్యు సీత యని యెజింగించె 
నని యిట్లు సుందర 'కాండవృ త్తాంతంబు సం జే పంబుగా నెణింగించి క్రృముజి 

నిట్లనియె "నట్లు సీతావృ కాంతం జెతీంగించిన విని రాముండు సుగ్రీవస హీతం 
బుగా౭ గదలీ నముహోదధిదవ్నీణతీరంబు. జేరి సంతరణోపాయం చెటింగించు 
టకు సముద్రునిం బ్రార్జించి యతండు పొడసూప కున్న నలిగి, 116 

క్ల ఇనకిరణని భ శరంబుల, వననిధి శోమిల్లం జేయ వారిధి భీకిం 
_ జనుదెంచి రాఘనవునిముఖ, వనజము 'ఏశ్షించి నుధురవై ఖరిం బలిశె౯ 117 

వ, మహాత్మా యిన్నలుండు సేతువు గావించుంగాక్ యని యరిగిన నారఘుపుం 
గవుని కాసనంబున సము ద్రవచన ప్ర కారంబున నలుండు సేతువుం గావించె నంత 
సాముండు నలవిర చిత సేతుమార్లంబున శరనిధిం దాటి లంకమిందికిం జని, 

ల 

ల 



20 నోవీ నాథ రామాయణము 

క. దురమున దశకంళుని శిత, శరముల వధియించి పుచ్చి జనకకుమారిం 

బరమపతి వృతం గనుంగొని, నరపతి వ్రీడాభ రమున నతవదనుం డై, [10 

వ. వానరఠకాతససభామధ్యంబునం బగువంబు లాడిన నచ్దని పాతి వ,త్టవిహయసం 

శ్రయనచనంబు సహింపక నహ్ని ప్ర వేశంబుం జేసిన నయ్యగ్ని బేవుం డద్దేవి కఠి 

ఫీశ్రలుండై రాముశకుం బొడసూకి సీతే నర్పించి మహాత్తా విళుజ్ణభావ యగు 

సీతం బరిగ్రహింపు నుని పలికిన నారాముం డగ్నివచనంబువలన జానకిని విగతి 

"కల్మషం గా నెజింగి నీతా జేవిం, జేకొని సం ప్రహృష్టుండై దేవతలచేత నర్షి తుం 

డై పృ కాశీంచె నప్పు డయ్యద్భుత క ర్మంబు. జూచి చరాచరాత్తకం బైనలె/లో 

క్య్వం బంతయు సంతోషంబు నొందె నంత రాముండు విఖీపణుని లంకారా 

 జ్యుంబున కభిమీ క్రునిం జేసి కృతకృత్యుండును విగత మనస్తాపుండును నై జగ 

త్క_ంటకుం డై నరావణుని వధించుటవలనం బొడనమినహార్ష వశంబునం దన్నువి 

లోకింపంజనుదెంచిన శంకరహిరణ్య గర్భను హేం ద్ర వ్రముఖబ్బందారకుల చేశ 

దుర్గ భంబులై నవరంబులు వకని రాశుసుంచేత నివాతులై నవానరుల నందటి( 

బునస్సంజీవితులం జేసి _ సీశాలత్షుణవానుమత్సు గ్రీ వాంగ దవిభీషణాదులం౦ 

గూడిపుష్పగవిమానం “బారోహీంచి యయూధ్యాపురంబున కుం బోవుదు భర 

ద్వాజూశ్హ్రమంబుం బ్రవేశించి నిజాగమనబోధనంబుకొజకు హనుమంతుని 

భరతునిపాలికిం బనిచి యతం జెదుర్కొని తోడ్కొని పోవ వీత్రకుం బూర్వ 

వృత్తాంతం 'బెజింగించుచుం జనిచని నందిగాముంబుం జేరి యందు భ్రాతృ 

సహితంబుగా మునివేషంబు విడిచి చతుర్పధాలంకారంబులం గ్లైసేసి సీతా 

_ సొదృశ్యంబు నొంది క్రమ్మజి న యోధాస్టిపట్టణ సింహా సనాధ్యుతముం డయ్యె 

నని యిట్లు యుద్ధ కాండక థాస్తపంచంబు సంగ్రహంబుగా నెజీంగించి వెండీ. 

కా షన న ర అధ న్ 

యు నిట్లనియె నట్లు స నూజ్యపట్టాభిప. కుం డై మహాత్తుం శగురాముండు 

రాజష్టీపరిపాలనంబు చేయునప్పుడు సర్వజనంబు సంజాతరోమాంచం బై ముది 

తాంతకికరణం బై సర్వ కానులాభ జనిత వ్రీతియు_కృం బై రామసంచ్హేషణ 

పరిపుష్టసర్వాంగం బై యిష్ట దేవతా నమసా్క్కా రాదిమూపధ ర్మ ఫలలాభ సమన్వి 

తం ఇ మనరకిరీడారహితం బె వ్యాధిరహీతం కై దుర్చికముభ యవర్జితం "జె 
క హా షా. యా య రా 

యలరెం బురుషు లొకానొకప్పుజె న నొక్కింతైనం బుత్రమరణంబు "లేక 
రా ర ల . 

సుఖంచుచుండిరి యువతులు వై థవ్యం బెట్టిదో యజుంగక పతి వృత లై సుఖం 

చుచుండిరి జలాగ్నివాతజ్యరతస్మ_రకుక్సి పాసా ప్రముఖాధ్యాత్షి కాధి దై వికా 

ధిభాతికబాధలం బొరయక జనంబు లానందించుచుండిరి నగరంబులు రాష్ట్రం 

బులు ధనధాన్యో పేతంబు లై ప్రవృొష్టజనాకీర్ష ంబుకై నిత్యోత్సవయు_క్తంబు 

"అఆ కృతయుగంబునందుం బోలె ప్రముదితంబు ల యొసప్పె 'రామురడు బహూ 
యె. 

సువన్షాఢ్యయాగవిశేషంబుల నశ్వ మేధశతంబుల 'దేసతలం దృష్తి నొందించి 



బాలకాండము pA 

రాజవంశీంబుల శత గుణితంబుల( బ్ర త్యేకంబుగా రాజ్బదానంబున సంస్ధాపిం చి 

యసంఖ్వేయం బగుధనంబును గోకోటిసహ సృంబులను బ్రాహ్మణుల కొసంగి 

౧యోాలోకంబునందు నాబ్లువర్ధంబులవారినీ స్వస్వధర్మ్మనిరతులం జేసి ఫదునొకొం 

డు వేలవత్సరంబులు రాడ్టంబుం జేసి సభోకం బె నవై కుంఠంబునకు వేంచే 

యం౭ంగలండు. 120 

అనఘము శ్రుతినిభము శుభం, బనుపమసేవ్యంబు దురితీహర మగునీరా 

మునిచదితము6 బఠియించిన౧జనుం డఘములంబెాసి పొందు శాశ్వతసుఖమున్ . 

క, ఆయుష్యం బగు నీరా మాయణము బకించు మనుజు డై హికసౌఖ్య 

శ్రీయుతుండై సుతపొశ్త సృ మాయు కుం డై యమ గ్వరం డగు నటమాందక్, 
రాం ల ఆం 0 అని 

ఉ. భోగము మోతు మిచ్చుకఘుపుంగవ దోక్చరిత ప్రబంధము౯ 

బాగుగ విన్న ఏప్రునరపాలకవిట్బవజు ల్య్రామంబున 
న్వాగ్భృపషభత్వము౯ వ్నీతిధనత్వముం బుణ్యపలత్వము నృము 
దో్యోగమహ త్త్రముం గలిగి యొప్పుదు రెంతయు వీతేశోకులై 128 

వ. అని యి ట్లుత్తరకాండకథా సమన్వితంబుగా స్పకాండకథావృత్తాంతం బం 
తీయు సంచ్నేపంబుగా నెజింగించిన వాక్యవి శేవజ్ఞుండును ధ ర్థాత్యుండును మహో 
మునియు నగువాల్తీకి యన్నారదుని సంపూన్షార్థ ప్రతిపాదక పదసమూవా సూపం 
బై నతత్స/శ్నానుచాపో త్తర వాక్యంబు విని శిష్యృసహీతుండై య దేవర్షి వమ్యుం 
బూజ్ంచిన నన్నారదుం డవ్వాలీ కీ చేత యథార_ 0బుగాం బూజతుండె యా 

— యా రా 

మంత్రణంబు నడనీ యాశకౌశంబున కుద్దమించి స్వల్పకాలంబులోన బవ్మాలో 
కంబునకుం జనియె, 124 

UK 

-ంధ్రుర్టు. వాల్మీకి స్మానారము తిమసానది కరుగుదెంచుట, ఉ్రైధాం 
NT 

ఉ. ఆజటినాథుండుం జనిన యన్వల నమ్ముని స్నానకాంవ్నీ యె 

యోజ దలిర్ప జెందమున నూసరెడుభ_క్రిరసంబుతో భర 

ద్య్వాజుండు వెంట రా వికచతామరసోత్సలభూరిసౌరభ 
ధ్రాజితదివ్య గంధ వవహాబంధుర యూాతమసా సవంతికి౯. 125 

క. చని త త్రటినీనుహిమకు, జనికే ప్రమదాభి యాగ సం బ్రమమలి యె 

ఫఘనసుజనావన పావన,వనగాహన మాచరింప వడిం దివుకు చెద. 1285 

తే. తగ నకర్షమ మైనయ త్రటినితీర 
మది విలోకించి తనశ్రేన నతివినీత 
చిత్తు. డై యున్న యమ్ముఖ్యశ్ష వీని గ 

యింపు దళకొ_త్త ముధురొ కో నిట్టు లని 

ఆ. అనఘ కంశు రవమ్యుమై నిష్కళంక మై, S 

మె నుతింప .నయ్యె నీనదీతీక్థంబు, నాధుపురుషమానసంబుకరణి. 126. 



లి గోపీనాథ రామాయణము 

కో కలకం బచ్చటం 7 జెట్టుము ) తేలక నల్మ్క_లముం 'డెమ్ము తమసాతటినీ 

జలమజ్ఞన మొన 80ైవ, మలఘుగు ణా సాంధ్యకృత్యో మది దీర్చుటకుకా. 129 

క, అని ః పలుక భరదాస్వ్రజుండు, ఘనముగ వల మొసంగ. గై కొని ఘను డి 

ముని త్తీరవనంబున, వినుతతపోధనుండు వేడ్క పఏవీంచు నెడకా. 180 

మ, వారిదశ కస్ఫుటవర్ద్య తుల నవదూ ర్వాంకూర కాంకిచ్చటా 

భ తస్పీ తవిశాల కాద్వలచరత్పంచాస్త శేళీవినో 
దరసోన్మ త్రమనోజ్ఞ నాడశకునడ డ్వంద్వంబు 3 కీ డింపంగా. 

ఇ కానా 

దరులం ం బెంచి నిషూదుం డొక్క. డలుక౯ ప కర్చాంధుం కై డె రట నన్. 

క. మించిన వేడ డృ రమించెడు, క్రాంచంబుల రెంటిలోన. గనుళొన్ పురు 

క్రాంచమును జంపె నురవడి, గవంచించి నిహాదు. డెంత పాపాత్మ కుండో. 182 

వ. అప్పుడు శోణితపరీతగా త్రంబుతో వివేష్టమానుండై. నేలం పడి యున్న నిజ 

వల్లభుం జూచి భో _ర్హృషోరణకోకాక్రాంతయై సహచరి యగుక్రాంచాంగ న దీన 

సగీనంబున నం గరఠుణంబుగా ఏలపించిన, [33 

కొంచమునా సధించిననిషోదుని శపించుట. చుడు రధిడూ వాల్మీ కిమహా శ్ 

tr , ఆరవ మాలకించి ముని యడ్దెస ఘోరనిపాదపాలితుం 

జై రస వ్రాలి యున్న వి వివా గాధిపు ర కృపరీతలీర్దుని 
నస్టరక గొంచి భూరికకుణ న న్మధురో కి కి ననూనయించి యొ 
చార యధర్శ మింత తగునా యని బుద్దెం దలంచి యి ట్లను౯, 184 

వో, మా నిషాద చ్రతిస్థాం త్వ మగను శా శతి స్పమాః, 

య కా_ంచమిథునా డక మవధీః నస మహితము. 

మ. అని యి ట్లామునిరాజు వల్కినం 'దదీయాలాపముల్ శ్లోక మె 
తనరం గ్రాం చవిధంబుం గాంచి వగచేతం ధూలునావేతం జ 

యస్టీన నీలతమణయు _కృపద్యి మెటు లాహో వ్యాహృతం బయ్యె "నేం 

డని చింతించుచు శ్రిమ్యనిం, వలిచి నెయ్యం బొస్పంగా నిట్లనుక+ 185 

వ. క్రాంచీశోకార్తుండనై యిప్పు డేను నిపాదుని శపించిన శాపో క్రి చతుష్పాద 
యు క్షం జై సమాతురపదంబై లత్షణో వేతం చై యనేకార్థప్ర తిపాదకం బై తం 

త్రీలయసమన్వితం టై బై కోకయాపం బయ్యె ల్లా నోకంబుకంయే 4 నన్యం బై చె న శేవల 

_ పదసందర్భంబు గాదు 'వింటి వే యని పలికిన నా భరదాగీజుండు వాలీ కివచ 

నంబు విని హృష్ట్రచిత్తుం డై బహుప్రకారంబుల నుత్తమం బై నయాక్లోకరా 
జంబు బరించిన సంతుష్టాంతేరంగుం డై. పం 

తే, సత్వరంబుగ, వాల్తీకసరంయమిం ద్రం, 'డన్నదీపుణ్యజలమున నర భంగి 

స్నానమొన రించి యుది 'యనుం గం: త్రీ ంబగాయనచలభ క్రి కిజవించుచు ' నచటువాసి, 



చాల కాండము, 28. 

“మ, తనవెంటం జలకుండి( గై కొని భరద్యాజుండు సంతోవి. యె. 

చనుచేరంగ ననేకవై ఖరుల ఛాసీత్సదష్ణిభావంబు శి 
ముస్టనకుం జెప్పుచు న నాక్రమంబునకుం బుణోష్టదారు. డేతెంచి తా. . 

ననిశధాతత దర్ధ వర్ధ్య వదు? డె యానసీను. డై "యుండ. 188 

అరర్థుర్లూ వాల్మీ కిమహర్షి కడకు పర మేష్టి యేతెందుట. చైద్రురా 

gl బంగరుటంచ లేజిపయి బాగుగ నెక్కి సనందనాదులుం 

బొంగుచు వెంట రాగ నలు మోముల వేదరవంబు లుప్పతి 

ల్తం గమలాసనుండు మునిరాజును బుణ్యచరిత్రు, c గన్లొనకా 

సంగతి 'మోజి వచ్చె సురసాధ్యులు మ్రోల నాహోరు నేయయగక 189 

ఉ. వచ్చినధాతం గాంచి మునివర్యుండు దిగ్గన లేచి యాత్మలో 
నొచ్చము లేనిభక్రిరస మూర బ్రదతీణముం బ్ర బ్రణామము 

న్యెచ్చుగ నాచరించి తమి మించి 'మభావిధిం బూజు లిచ్చి 'తా 

నచ్చుగ ఫాలఫాగఘటి తాంజలియె గురుబుడ్ధి నుండల౯. 140 

క, వనజాసనుండు ముదమునం, బనిగొని వాలీకిద త్ర పరమాసనమం 
దనువుగ నాసీనుండై , మునిపతి గూర్చుండం బనిజ మునుకొని ప్రేమక. కేశ 1 

వ, అట్టు బ్రవ్వాచేత ననుబాతుం డై వావులూరుతనయుం డుచితనిజాసనంబునం సూ 

ర వండ" క్రౌంచగతం బై నచి ది త్తంబున భఛ్యానంబు. బూని యొవ్వండు చారుర 
వం బై నతాదృళ క్రాంచంబు నకారణంబుగా వధించె నట్టి నిషాదుం డెంత పా 

పాత్తుం డెంత వె. వైరగ్రవాణ బుద్ధి యయ్యె నని సా రసా ళికుం గూంచాంగన 

నుేశించి దుగఖంచుచు వృద్ద తావశో త్పన్నన్లో కార్థంబునందు నివేశితచిత్తుం 

డై “సామోల్లోకవి వీతామహాుం డైన పరమేస్టి. కీలనియే. 12 

మ. శలుపాత్తుండు నిమోదు డొక్క డలుకం గ్రాంచంబు హిూంసింపంగాం 

గలలక న ర్లృృనియోగదుగఖమున నా శృందించు శ్రా, ంచాంగన 

న్చెలుచం గన్లాని యేను కోకమున వానీ దిట్టితిం దిట్ట న 
ప్పలుకుల్ వి  న్రాకోప సద మై తనె శుంభల్లడ్ణోశే చేళేమె. 148 

వ. అని పలికి యాశ్లో కంబు బకించి చేవా. యిది యేమి కారణంబున నుత్పన్నం 

బయ్యె: నాళ్ళర్యరసావిష్టచిత్తుండ 3 నై యున్నవా(డ నెజింగింపవే యని యభ్యు 

 శ్థీంచిననాకర్ణించి విరించి యుదం చితకరుణాకటాడు వీక్షణంబులనిరీశీంచి మదా 

జ్ఞానుసారంబున సవతీర్ల మొనసరస్వతి నెజుంగం డయ్యె నని మందహానంబుం 
జేసీ యిట్లనియె. 144 

"తే. శాపస్తోత్తమ మత్ప్స్రసాదమునం శేసి, భారతీ చేవి నీజహ్వూం భాదుకొనియె 
నట్లు గాకున్న నీచేత ననఫఘు నేండు, పరం నీన్లోక మిబ్బంగి బద్ధ మగునె. 145 

"శే. అనఘ నీమింది కూర్త్మిచే నమరమాని, నారదుండు సరగీలోకవి శా రదుండు . 



క్, 

_ జ 

గోవీనాథ రామాయణము 

తెలిపి పోయిన రాముని దిన్భ చరిత, మఖలము సవి _స్తరంబుగాొ నర్ధిం జెప్టుము, 

శ్రీను నుంతుండు గుణవంతుడు, ధీవముంతుండు ధారి కుండు దీరుం డగునా 

రామునిచరితము జెస్పుట, వ్రామాణ్యము పుట్టువునకు పల నుగుః జుమా, 

ఉ శ్రమవి కృముం డగురఘూ త్తముసచ్చరితంబు జానకీ 
నృ త్ర "కము స సర్వరాకుసులవృ త్తము లత్ష్మణువృ త్త నుంతేయుం 

జిత్తముం జేరి యున్నయవి సేరక యున్నవి నేండు పూర్త ఏ 
దరి | శ్రమ మశ్చ?సాదమున. దప్పక తోంచెడు నీకు సరర్ట్ముకా. 148 

గ, దురితీవారంబును చేతో, వార మిాదృవ్ల్యోక బద్ధ మగుశామునిన 

" చృరితము. వేయుము నీపలు, కరయంగ నొక బన ననృతమై యుండ దొగి౯, 

ను. వ్నీతి నెందాంకం గులాచలంబులు రహీం జెలొగందుం బుణ్యపగా 

మ, 

వః 

తతి యెందాశకం జరించు నర్హ వము లెందాంకం చెలంగు న్భవ 

త్కృృతరా మాయణశకాన్య ముండనుక నూరిస్తుత్యమె యుండు స 

నుతి నందాంక సుఖంచె దీవు తగ నస్మల్లోకసంవాని వై. 150. 

అని దీవించి విరించి సమ్మదరనవ్యాకోచచిత్తాబ్దు. డై డె 

చనియెం బిమ్మటం దాపసో_త్సముండు చంచక్సీ9తి నాళ్లోకముం 
బనిగొ శిష్యులు సారెసాళెకుం బఠింప న్వేడ్క నాలించి త్ర 

ద న నరామాయణపుణ్య కావ్యర చనాకాతూవాలోల్లాసి యె 151 

నుజియు( గ్రౌంచాంగనాదీ నస్వరసమాకర్ణ న సంజాత శోకంబు సమాశురచకు 
స్పాదగీతం బై నక్లోకం బయ్యె నింక నాశీర్న మస్కి_9 యావస్తుని'కే శేశముఖం 
బును నిలివాసకథా సంయు కృంబును నితీరదా[రసం శృయంబును “జతుర్వర్ష 
పలప్రదంబును జతురోదా. తనాయకంబును నగరనముద్ర శై లర్హు చంద్ర 
సూర్యోడణూ ద్యాన జల క్రీడా మధుపానోత్సవవి ప్రలం భ పేనాపాకుమారో 
దయ మంత్రకరణ దురోదర ప్రయాణ రణ నాయ కాభ్యుదయ వర్ణ న౦బుల 
చేత నమలంకృతంబును నసంశ్నీ ప్తంబును రసభావనిరంతరంబును లసుసంధి 
శ్రావ్యవృత్తానతివి 2 స్తీర్ణ సర్షో వే తంబును లోకరంజనంబును నగు యశస్విరామ 
చరితరూపమహాకావ్యంబు వృత్తాశయంబు లై నళృ్ళృంగారాదిరనంబులును నన్ధా 
శ్ర యంబు ౪ లై నద్రాతాపాకనారి'కీళపాకరసాలపాకంబులలోబహీ రంతర్వా్ట స్టీ స్ప 
కసం జె న బె నద్రామోపాకంబును బచా శ్ర యంబులె లై నశయ్యలును నె వై దర్భీగాడీపాం 

చాలీ ప ప ప్రముఖరీతుల లోన బంధపారుమ్య శబ్ద శాశిన్యాతిదీర్భ నమూ సవర్చితం లై న 
"వె వై దర్భీసీతియందు విషమూత్షర వృ _ల్తరాహిత్యంబును శభ్రారాశ్ర యంబు లైన 
యనుప్రాసోపమాద్యలం కారజూతంబును శ బ్రావయవా ౮ యేంము లైన గుణం 
బులును గై శిక్యాదివృత్తులును దేంటపడునట్లుగా రచించెన సమాసదోవ నంధి 
దోవ పదదోషాది సమస్త వోషపరివర్షితం బగుదానిని ననూ్య్రనాతిరి క్త కనుషహో 



no A బాల కారడము, 

నండై కరసోపనత వాక్యబన్థం బగుడాని మద్విరచితం బగుడాని రావణవధం 

బధికరించి కాఫింసంబడినదాని నీరామచరితంబు సమాహితచిత్తుల రై వినుల 

డని శిన్యులతోడంబలికి కీ ర్థిమంతుండును నుదా రబుద్ధియు నగుసమ్మని శే నుండు 
తూళితపాణిపాదుం డె డై ప్రాచీన్నా గ్ర దర్భాసనంబున నుసవిష్టం' జ యంజలి 

జించి విరించనో క శ్షవ్యకారంబున సచలసమాధి యోగంబు: బూని నారదో 

కం బె "బె నరామచరితీవస్తుత త్ల పంబు వ్య కం బగున ట్లు కథారహాస్యంబు లన్వే 
వ 

మీంప నప్పుడు చతుర్తుఖప్ర ప సాదబలంబున దశరథునివ్భ శేంబును సీతా రామలక్ష్మ 

ణులయోూధ్యయందు నినసించునష్ల సు చేవృ త్త తంబు సంజూతం బయ్యెం దద త్త త్రం 

బును వారలహసిత భామితగతి చేప్పే శంబులును సాకేత సురనిర్షమనానంశరంబున 

వన వాసంబునం చెయ్యది సంజాతీం బయ్యె నట్టివ్భ త్త గ్రంబును సత్య సంధుండగు 

మునివేత రచింపంబడి డినకార్యంబు అన్నియు! గరతలగతామలకంబునుం 

స నిరీశీంచి. 152 

_ంధ్రురద్దు. వాల్షీ కిమహర్షి రామా యణకహాకాస్య మెంనరించుట. య్రైద్రుం- 

డై 
ఘు 

శే. అఖల ధర్మార్థ గుణయు క్ష మైనదాని, రమ్య కామార్థగుణవి స్తరంబు నైన 
చాని నీరధింబోలె రత్న నిభ లలిత, మానిత పదార్ధసంపూర్ష మైనదాని. 158 

ay వాదన స్వరసంబంధి కాంతా డి కాఖలక్టు తిహృద్య మై నదాని 

చేడ్కతో వినువారి వీనుల జి త్రంబు "సభిముఖంసుగం 'జేయునట్టిడాని 

సరో్వోవనిషదర్ధసారసంభూ తాశయప్ర తిపాదకంబయినదాని 

నరసురగంధర్యోపరమగ్షి ఇ యత్వవివాంగకిన్నర నేవ్భునుయినడాని 

"లే. నర్మకులమున నవతీళ్ణుం డైన పరమ, పురుషం డగుకామభ' ద్రు నిపుణ్య చరిత 

నమరమునినారదుండు సెవ్పినట్టిప ణితి ,నంతేయునుగావ్య మొన రింపనాత్మ దలంచి. 

న, రామునిజన్మ్యంబును దన న్మహావీర్యంబును సర్వానుకూలత్వంబును సర్వ ప్రియ 
తగింబును ్ యాంతియు సేరతిశయ క వి, వ్రీయదర్భనత్వేంబును సత్యశీలతస్టంపును 

విశ్వామిత్ర సమాగమంబునునానావివే త్రకథలును జానకీవివావాంబును ధనుర్వి 
ఛేదనంబును రామరామవివాదంబును 'చాశరధథిగుణానుకీ  ర్రనంబును రామాభి 
సేకసమాొరంభంబును గై శేయీదొష్టభావంబును నభి షే. కచ్యాఘాతంబును 
రానువివాసనంబును దశరథశోకవిలాపంబును దళరథంనిపరలోకగమనంబును 
బ్రకృతివిషాదం? బును బ్రకృతివిసక్టనంబును నిపూదాదిపనంవాదంబును సుమం 

త్రోసాన ర గనంబును గరగానదీతరణంబును భరదాగజ దర్శనంబును భరజ్వాజుని 

సవాసనంబున. జిత్రకూట ఫ్ర ప్ర వేకశేంబును జి త్ర కూటం౦ంబునందు గృహానిర్షాణంబును 

బర్జ్మ శాలానస్థానంబును భరళాగమనంబును రామపాద ప్రసాదనంబును దళర 

థునకు సలిల ప్ర దానంబును బాదు కాగా స్టిఖి చేకేంబును ? నందిగామంబునందు 

ఛభరతనివాసంబును చాదుశాస్థాపనంబును ననసూయాసందర్శనంబును నంగ 

4 



a6 గోవీ నాథ రామాయణము 

రాగసమర్పణంబును దండకారణ్య గమనంబును విఠరాధవధంబును శరభంగ 

దర్శనంబును సుతీక్షసమాగమంబును నగ_స్ఫృదర్శనంబును. జటాయువుతో 
సమాగమంబును-బం చవటీగమనంబును నూర్పణఖం జూచుటయు శూర్పణఖా 

సంవాదంబును విగూపకరణంబును ఖరాదినధంబును రావణునిజానకీవారణో 

ద్యోగంబును మారీచనధంబును నై "జీహీపారణంబును రామునివిలాపంబును 

జటాయుర్నిబర్హ్హణంబును గబంధచర్శనంబును బం పాదర్శనంబును శబరీదగ్శ 

నంబును వానువుద్దర్శనంబును బుశ్యమూకగమనంబును సు గ్రీవనమాగనం 

బును సాలభదనంబున స సుశీ ్కనునకు విశ్వాసంబుంబుట్టించుటయు సున గీవునితోడి 

సఖ్యంబును వాలిసు గ్రీవ్రలయుస్థంబును వాల్మిప్తమథనంబును సు గ్రీవరాజ్యసం 

స్థాపనంబును దారావిలాపంబును రామసు గ్ గీ వులసం కేతంబును వర్ష రాతశ్రనివా 

సేంబును రామునికోపంబును వానరుల పరస్పర మేళనంబును హారిక్ప్రస్థాపనం 

బును- సు గ్రీవునిచేత వానరుల నుద్దేశించి పృథివీసంస్థానకథ నంబును నంగుళీయ 

కదానంబును బిలదర్శనంబును 'బ్రా యాపచేశనంబును సంపాతిదర్శనంబును 

బర్వతారోహణంబునుసము ద్రలంఘనంబును సముదద్రునివచనంబున మైనా కదర్శ 
నంబును సింహ్ కానిధనంబును లం కాద్వీపగ తమలయగిరిదర్భనంబును చే-కాంత 

విచింతనంబును రాతి త్రీయందు లంకాప్ర వేశేంబును రావణదర్శనంబును బుష్పుక 

దర్శనంబును నాపానఘామిగమనంబున నవరోధచదర్శనంబును నశోకవనికాయా 
నంబును సీతాదర్శనంబును రావకాగమనంబును రాం నసీతర్గనంబును ద్రైజటా 

స్వప్న దర్శనంబును నంగుళీయక ప్ర దానంబును సీతాసంభావణంబును సీశానుణి 
పజానంబును వృమభంగంబును రాతునీవి ద్రనంబును గింకరనిబర్హ ణంబునువా 
Ww 
యుసూనున్న హణంబును లంకాదా హాభిగర్దసంబును ట్రై తిప్ప వనరిబును నుభుహా 

రణంబును “శాఘవాశ్య్వాసనంబును మణిని హాతనరషును- విన్లీప్హణసంసర్లంబును 

వధోపాయని వేదనంబును సము ద్రసంగమంబును సేతుబంధనంబును సముద్ర త్త 

రణంబునురాతి త్రియందులం కావరోధంబునుగుంభ కర్ణ నిధనంబును మేఘనాదనీబ 

క్ష,ణంబును రావణవినాశంబునున నరిపురంబుననీతావా వియువిఖీమణా ఖిశే పకంబు 

ను బువ్పకదర్శనంబును నయోభాసగమనంబును భ రతసమాగమం బునురామొ 
భిషేకోత్సవంబును సరా పై న్యవిసక్టనంబు నివి యన్నియు విచిత్రపదార్థంబులగు 

యిరువదియొక్క_ వేయుం బదియుం దొమ్మిదిక్లో కంబులనుగో రూటముప్పది యేడు 
సర్లలను నాజుకాండంబులను జేసి యాత్త్య వంతుండును భగవంతుండును మవా 

ర్షి యు వైనవాల్మీకి విచిత్రపదంబును రామచారిత్ర, ప్రతిపాదకంబును నైన కా 

వ్యంబుగా రాముండు నంప్రా వసా ద్రూజ్యుం డై డై “యుండునప్పుడు లోశపి 

కంబు రచించి స్వరాష్ట్రరంటనంబున సీశావిసర్ణనంబును బ్రవ్యణవుత్రజీవనా 
శ్వ మధాదిభవిమ్యత్మ లును ను _తృరకాండంబుగా రచించ సు త్రరశాండం 



వాలశాండ ము, న! 

బుతోంహసాడ నీరామాయణంబునం దిప్పుడు యార్నూట నలువది మేడుసర్ల 
లును నిరువదినాల్లు వేల యిన్నూటయేంబడిమాడు  శ్లోకంబులును నలి 

యుండు నందు బాొలకాంశమునందు డెబ్బది యేడుసర్లలును "రెండు వేలయి 

న్నూటయేంబదియాటు క్లో క్లోకంబులును నయోధభ్యా కాండంబునందు నూటసం 

దొమ్మిదిసర్లలును నాలుగు వేలననూ న్నాటపదియేను నక ౦బులును నారణ్య కాం 

డంబునందు డెబ్బదియయిదు సర్షలును శెండు'వేల యేమ్నూటముప్పదిరెందున్లో 

కోంబులును గిమి-ంధా కాండంబునం దజువదియేడుసక్షలును శెండువేలయా 

ర్నూటయిరువదిక్లో కంబులును సుండరకాండంబునం డటువది యెనిమిదిసర్లలును 
మూండు వేలయాటు - న్లోకంబులును యుస్ధకాండంబునందు నూటముప్పది 

యొక్క సర్లలును 'నయిదు'వేలతొన్మున్నూ బతోొమ్లి వది శ్లోకంబులును ను త్తర 
కాండంబునందు నూటపది సర్లలును మూండు వేలయిన్నూటముప్పుదినాబ్లు 
న్లోకంబులునుం గలిగి యుండు మహర్షి యగువాల్మ కి చతుర్పింశతిసహూ వా స్రక్లోక 

పరిమితంబుం వేసి. యిమ్షైప హోకావ్యంబు రచిం చె. గవ్రునం దక్కిన యిన పై టు 

యేంబదిమూాడుక్లో' కంబులు జగతీచ్చందం బాదిగాం గల ఛందంబులవలనం 

బుట్టినవృ _త్రంబులయత్ రాధిక్యం బున నుత్సన్నంబులయ్యె నని కొంద అందురు 

బహూుుయుగంబు అతీతంబు లగుటవలన వాల్సి కప పతిజ్ఞాతసం ఖ్యకు వ్యత్యయంబు 

గలుగుట యుక్తం బని కొంద అందురు వాల్ష్! కిముహర్షి వరుం డిరువదినాల్లు 

'వేలన్లో కరిబులు  పరిమితేంబు చేని ౫ గృంథ౦బు 'రచించె ననియెడు నది వాలీ, క్తి 

సంకల్పమాత్రంచే కాని సరిసమా ప్పేదళయంద్యు గ ంథపరిపూ_ర్తికొఅకు నీష్టో 

కంబులు కథితంబులై యుండ బోలు నని కొందేజు వక్కాణింతురు చతుర్విం 

శతిసహా సశ్గకనిర్హ యంబు కావ్యంబుకొజుకు నన్యూనాభిప్తాయంబె కాని 

యనతిరిక్తాధస్తాయంబు కాదని కొందటు వచింతు రిరువదినాల్లు వేలక్లో కేంబుల 

మోాంద నప్పిగంఖ్యాతంబులై న యిన్నూ ట యేంబదిమూడుక్లో కంబు "లధికంబు 

'లైయుండు టది వ్యత్యయంబుగా చె ట్లనిన విరించికి మహాయుగంబులు వేయు 

జనిన నొక్క_పగ లనియు నాపగటికి. బదునలుగురు మనువులు చనుదు రని 
యు మనుకాలంబు డెబ్బదియొక్క_ మహోయుగంబు లనియుం బురాణంబు 

లందు వినంబడు వేయుమహాయుగంబుల బదునాల్లు మనువులకు విభాగించిన 

డెబ్బదియొక్క_ దుహాయుగంబులకంచు నించుక కాలం బధీకం బై కాన 

బడిన నది యెట్లు వ్యత్యయంబుగా గణింపంబడ కుండు నట్టుల యయ్యల్పం 

జె బై నయాధిక్యంబు పరిగణితంబుగానేరదు భగవంతుం డగు ప్రాచేతసుండు 

చచుర్వింళత్యతుర సంఖ్యాక గాయ త్రీ వర్ణ ౦బు లీరామాయణంబునరము వేయి 

న్లోకంబుల గాకా కక రా యతశ్రంబు న్లో కభుటితంబుగాం జేసి చాలకాం 

డంబునందు మూ. డతరంబులును నయోధాగ్రకాండంబునందు నా ల్లత్ష 



లకి 

రొ 

తె, 

"తే 

లె, 

ము. 

గోవీనాథ రామాయణము 

రంబులును నరణస్రకాండమునందు 0 .డతేరంబులును గిష్మి ంభాకాండము 

నందు లెండతరంబులును సుందరకాండంబునందు మూ:౭ండతుురంబులును యుద్గ 

కాండమునం దా అక్షరంబులును నుత్తరకాండంబునందు నాల్లకురంబులును 

సంస్థాపించి రచించె నక్కావ్యంబు చతుక్వింశత్య తు రాత్శక గాయత్ర్యా ఖ్చీపర 
బ్రహ్మనివాసం బై యుండు ను త్రరకాండంబునందు సమ స్తజనులకు “భగవంతు 

సిస్టం నూడం దల్లోకప్రా ప్రి యతిశయం బె యుండుటం జేసి యిక్కావ్యంబు 
ప్రాచుర్యంబుగాం 'బరతాష్షభివ్య క క కలిగి యుండు దానం జేసి సర్వో శ్రరత్వంబు 
వలన నిది యు త్రేరకాంకం బనం బరం౫ నివ్విధంబున రామాయణంబు సమ 

గ్రుంబుగా రచియించి, 155 

. మునిపతి కృతాస్తం జ తా, నొనరించిన రామచరిత మొప్పారంగ నె 
య్ యాం శ 

నస్పనిచేం జదివించెదనో, యని మది. దలపోయు చుండ నాసమయమునక౯, 

దు వాల్మీ కీమహర్షీ | శ్రీరానూయణ మహాకాన్యము6 గుళలవుల పపదేశించుట. ధ్రుధం 

హాపవంతులు తులసి మూ పులు తుల్భ్యనయస్కు_లు ధర ,కామౌొర్థవిములు 

సుకుమారమూూ రులు సుందరాంగులు యశేస్క రులన్నదమ్ములు వారుముఖులు 

లలితలవణలథ్నీ తులు వుధుఠస్వర భాషులు గంధర్వ చేషధగులు 

శకినిష్టితులు బహ్ము యు తులు మేధావులు ముని వేషధరులు సంపూర్ణ తేజు 

లఖిలగాంధర్వుత త్త్వజ్జ ఈ; లఖిల శౌ విదులు మూర్త నాశానకోవిదులు “రాజ 

నందనులు సర్వసంపన్ను లిందుసద్చశ, లపనులుకులీలవు లుకుశలవులు వచ్చి. 

= భక్తి వాల్మీకిమునినాథుపాదములకు, వందనము జేసి వేశలవాగ్విభూతి 
నుమ్ముంజదివింపుం డనవుండు మానివిభు(డు, కరుణ దళుకొ త్త వారల4గారవించి, 

పరల రామ బేహాఖ్యబింబంబువలన, సముదితము లై నయపరబింబములరీతి 

నవుశువారి మనోజ్ఞ వేషములవారి నకు, యూర ల జాల నాదరించి, 

సముతం త్రీ లయయు. క్షమై మధుర మై స ప్పన్షరోచవేత 

రమణీయామృతకల్చ వై మె వ నవరసప్రాగల్భ ఫ్ర మై మై సన్న న 
రమ మై యొ ప్పడురామచం ద్ర దచరిత ప్రతిష్టా కావ్యంబు స 

రము 3 సార్థంబుగ నక్కు_మారులకు నహీ! కి సెప్పె న్రహిక. 160 

. చెప్పిన. గుకీలవులు ముదం మొప్ప మొని 
కరుణ నక్కావ్వ మంతయు వరుసం జదివి 
రమణ సర్వంబు వాగ్వ్రధేయముగ. చేసి 

తాపసకులో _త్తముని ప్రసాదంబు వడసి, 161 

. నుదనా కారులు రాజనందనులు సమ్యిగ్షానవిద్యారవా 

స్యధురీణు ల్మధురస్వరు ల్ల లవలు చంచన్తూర్భనాస్థానకో 

వదు లై రానుకథా ప్రబంధము లసద్వీణానుకూలంబుగా 



చాల కాండము, బగ్ర 

ముద మొప్ప న్నునినేతయొద్ద సతతంబు నాడి రిం పొందంగ౯ా , 162 

"లే. మజియుం గడు వేడ్క. నమ్మునివరుని కడకు, 
వరున మానులు సాధులు వచ్చిన పుడు 

వారియై్ర్రల నప్పార్థివవరతనయులు 
గాన మొనరించి రమ్మహోశకావ్యకథను, 168 

రురు కుశలవులు (శ్రీరామయజ్ఞ వాటములో శ్రీరామాయణ గానము జేయుట. శుఢుం- 

వ మజీయు నిసర్షనుధురశబ్ల ప్రపంచసంచితం బై నయక్క్మా_వ్యంబు దదీయమధుర 
స్వరవాగ్విభేయం బై పరిమళోవేతం బె నకుందనంబుచందంబున నండం బె 

యొ"ప్పె నంత నొక్కనాండు సర్వాంగసుందరు లగునారాజనందనులు మునిపతి 
చేత ననుజ్ఞ వడసి ముని వేషంబులు ధరించి సా కేతపురంబున కరిగి రామభద్రుం 

డళ్వమేధ యాగంబుంజేయుచుండ నయ్యుజ్ఞ వాటంబు. ట్ర వేశించి మునిసహ 

ముధ్యంబున విపంచిక లలవరించి రంగు రక్తులు గులుకం గన గూడి జంత్రగా 

త్రంబు లొక్కటి యై ముధురంబుగా యాయ జేతనా చేతన త్వనిమాపణంబు 
శేర్పడకుండ సమాతరపాదవిచిత తృపదార్థన్య క్తం బగుదాని స్వగూపోచ్చారణ 
మాత్రంబునందును స్వురవిశేపస సనునిషతగాసంబునందును మధురం బగుడా. 

నింద దశ చతుర శే మి శృస సంజ్ఞ కద్రుతమధ స్ట్రవిలంబిత గానధ్వనిపరి చేద కాన్వితం 

బగుదానిహేక్తీనై న హాదీ్లై ై వలీ పాంచేమి మధ్య మిగాంధ ర్య్యార్ష భసంజ్ఞ కస_ష్ట 

జూతిబంధం పదాని విణాతం త్రీయం దధిరోపించి తాల: చేణుమృదం 

గాదివాద్యంబులతో గూడ నభివ్ట్ క కంబుగాం బోడం దగినదాని, శృంగార 

కారుణ్యహాస్య వీరభయానకరాద్ర బీభత్సాద్భుతశాంతరస సహితంబగుదాని 
నుద్దపనాలంబనాదివిఫావయు క్షం బగుదాని సంభోగవి ప ప్రలంభ సంజ్ఞ కద్వివిధ 
కృంగారరసోవే నేత్రం బగుదాని నీతా చరిత పాల స్తృవభరామకోక ప్రతిపాదకం 
బగుటం జేసి శృంగారవీరశోకరస ప్ర పథానం బగుడాని సర్వాలంకారపూర్ణ ౦బగు 

దాని వేదార్థవ్య రీకరణంబుకొ ఆకు వాల్మి కీచేతం గథితం జై  నడాని సీశాచరిత 
రావణవధ ప్ర తిపాదకం 'బె నదాని రామాయణకథాప్ర బంధంబు మునిపతి 
యభి ప్రాయరబు మనంబున నిడికొని శృంగాభాదిరసావిర్భ్ళావం బెట్లగు నట్టు 
నుధురంబును రంజనంబును సమిచీన రాగయు క్తంబునుం గ బాడిన. 164 

ఇా, అన్లోక ప్రచురత్వ మామధురశ జ్ఞాఫ్రాపమానోప మే 
య ్తేష్తాదికసౌస నంబు ఘనగీ తె దార్య మాలీంచి పు 

ణన్టిన్లో. శక ల్మునిపుంగ వు ల్బావనవిఖ్యాతుల్ బవ నన స్పప్తభొ 

వాళ్లా ఘ్యు ట్పరమాద్భుతింబు మువముక” న న దువ్య 'మేపారం౯ 165 

శా,ఆహో! మెంతి విచిత్ర, నుంచు. గనోలకొ వార్తాశ్రు క్రువార్చిందునం 
దోవాంబుల్ చినుకర గుమారముల నస్తోక ప్రభా వాశ్యుల 



ప్ర్0 గోవీనాథ రామాయణము 

న్నీహారాంళఛునమొానవకుల రహి న్వీతీంచి కారుణ్య ము 

_ త్సావాంబుం జెలంగ న్నులించి రతిచిత్రప్రా,ఢివాళై వ్రఖరి౯, 1656 

వః 

. మజీియు నీరామచరితేంబు బహుకాలనివ్పన్నం దై నను బాకవిశేవంబునం 

బ్రత్యతేంబుగా  ననుభాయమానం బై నపగిది దర్శితం బగు చున్న డని 

యిట్లు ప్రశంసించి. 167 

రురు కుళలవులకు మునీశోరులు బహుమతు లోసంగుట. శ్రుశుం- 

ఒకమొని వల్క_లం బకలంకముతి నిచ్చె గరుణతో నాకమాని కలశ మొసం 

దపనసీయొక్క_..డు గూరి,జపమాల దయచేసె  బ్రీతితోనాకమానిబ్బృనినొసం7 

నొక సంయమాంద్రడాయుమ్యంబుగృ పని చ్చెయతీయొక్ష ండిచ్చెం గృవ్లాజినంబు 

మునిపతియొ క (డిచ్చె ముంజియుదండంబు మణియొ క్క_(డిచ్చె గమండలువును 
8. క జ. స ; ఆ _ 

. దపసి యొక్కో_(డు యజ్ఞ సూత్రం బొసంగ 

మణి యు 'బెక్క_ండ్రు, మునులు కృమంబుతోడం 

దమకుం గలిగిన వస్తువుల్ దయ దలిర్చ 

నొసంగి రవ్వేళ నక్కు_మాగో త్ర త్రములకు, 168 

ఇట్లు రామాయణక భా శ లే 'నణసంజాతపరమా నందానుభవపరవళు లె మునీంద్ర 

లుచితసత్కారంబుల సారాజపుత్రు తుల బ్రీతిచేతస్కులం చేసీ మహాత్తుం డు 

వాలీ కిచేత నిక్కావ్యుంబు కల్పితేర బయ్యె నీయాఖాన్టీనం బింక సమ ఏ స్తకవ్రల 

శాథారం బయి సర్వగీతంబులయం దు_త్తమగీతం బై సర్వశ్రుతిమనోహరంబయి 
పహాభ్యుదయకారణం బై యాయువ్మ_రం బై యద్భుతేం బయి ప్రాళస్త్యంబు 

వహించు గాక యని పలికి రంత నక్కు_మారు భొక_నాం డయోధ్యా్యానగర 

రాజమార్లంబులందుసుఛామధుర వే శలసమాశతుర పాడవిచి త తృవదార్థభవృంె న స 

య క్కావ్యంబుం గాంతాప ప్రభావతి ప ప్రభో ఏిసర్టశ్రు,తిమనోహరం బగున 

గానంబు చేసిన, 9 

కలరవ మె జతకోకిల, కులరవమై యారవం బకుంథితగతి వీ 

నులవిం దై యమృతపుసోోనలపాందై పురమునిండ నలువుగ మ్రోసెకా, 110 

మోసిన నాలకించి రఘయుముఖ్యుంచు రాముడు భూరిసమ్ముదో 

ల్లాసవిలాని య తపనరాజులకై వడీం గ్రాలువారిం చే 

రాస గనుంగోన వ న్నిజగ్బ్ఫుహంపునకుం బిలివించి మించి సీ 

తాసుభగుండు వేశలసుధామధథురో శ కి బహూకరించుచున్, [71 

-ంధ్రార్టు. శ్రీ శీ రామండు గుశేచవులం దనగ్భహంబునకు రావించుట. య్రైర్టుం- 

సచివసామంత శ్రాశృనమన్వికంబుగానొక్ట కమనియ కాంచనక వు మ్రకిరణసముజ్జ వ్ర 

లదివ్యసింహాసనంబున నాసీనుం డయి యువయనుహీథధర్ కోపం ఫాగ సముజ్ఞ ల 



బాలకాండము, 81 

పుండరీకవనబంధుండునుంబో లె చేజరిల్లుచు లత్షణభరతశశ్రుఘ్నుల ననలో 

కించి. 172 

ఉ. వీరిమనోజ్ఞ వేషములు ఏీరివచోరచనాచమత్క్మ్శ తుల్ 
పీరివిలాసనై ఖరులు వీరిమృదుస్వరకల్పనంబులు ౯ 
పీరికళాకలాపములు వీరిసమంచితగానసాహీతుల్ 

చారుతరంబు లై ముద మొసంగుచు నున్నవి మోరు వింటిశే. - 178 

చ, సరనవిచి త్రశబ్దపదసంగత మై కడు విశ్రుతార్గ మై 
థి ౬ 

సురుచిర” కం దంత్రిలయశోభిత మై మధురాంచితాయత 

స్వర మయి ఏ పొల్చుమూమకరసస్ఫుటదోశ్చరితప్ర బంధముం 

గర మనుర_క్రీః బాడజెదరు కంటిరె యీసుకుమూరసుందద్రుల్. 174 

జ యు జ్య క, మానసపవహార మై కర్ణపు, టానందం బై సుధాభమై మధురం బె 

యోనన్యకథాగానం, చానందబ్రహమయ్యె నాలించికి రే, ఇక 

వ. అని సలికి యమందోనందకంచాయమాన మానసుం డె రాముండు ముఖార 

విందంబునకు మందహోసంబు వెలు వొసంగ సుమితానందనాదు లభినందింప 
ల 

దత్కే_థా శ్ర శ వణకుతూవాలపరుం 'డై మెల్లన సింహాసనంబు డిగ్షి గీ స ఫభామధ్యంబున 

నాసీనుండై. తత్సభానదనంబు న్స నలంకరింపం జేయుచు. 176 

చ. సురుచిరమూ రల న్ఫ్భువనసుందరుల నుని వేషధారులకా 
వరనృపలవణాథ్యుల దివాకర తేజుల 'దివ్యబోధసు 

స్థిరల సమానరూపులం గుశీలవులం గని మాకు వేడ్కన 
న్నీరుపమకావ్య రాజకథ చేర్పలర న్వినిపింపుం డింపుగ౯, 177 

వ. అని పలికి సభాసదుల నంది విలోకించి మహోనుభావు లగునీకుమారులు పార్లివ 
లక్షణల శీ తులయ్యు మునులై కుకీలవులయ్యు మహోాతపస్వు లె యొప్పుచున్న 

వారు వీరివలన శ్రేయస్కరం శౌ నమదీయచరితంబు ఏనుం డని పలికె నంత నా 
రాజనందనులు సళానుధ్యంబున విషపంచిక లలవరించి భునర_క్త కిరాగంబు లెజింగి 

కాలంబు వీశీంచి మధురస్వరజాతు లేర్పటిచి సార్వ త్రికం బై నమౌాగ్షంబును? 
గ్య్వాచిత్సం ౫ చ నచదేశీయంబునుం చెలిసీ మధురంబును: “మునోవారంబును రంజు 

నంబును న్వేచ్బానుభాప పస్వరాయామంబును డం త్రీలయవంతేంబును ద్ర సిద్ధా 

్టంబునో మన స్పంహ్లోదజనకంబును క్రొ, క్రో లేంది ద్రియసుఖక కరంబును సకలవి ద్వజ్ఞన 

సేన్యంబు నగు క్రీ శ్రీ మద్రామాయణమప కావ్యంబు గానంబుసేయ నుషక్రమించి 
"కావ్యముఖంబునం చౌశీర్నవిస్కి _/యావస్తునిన్తే ₹శంబు లానళ్యకంబు లెని యా 

లంకారికో క్రి క్ గలుగుటం జేసీ రాను హాపవః సుని స్టైళపూర్వకంబుగా నిట్లని చదు 
వం దొడంగరి. 178 
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ంర్భిరై శ్రీరాముని సభయందు6 గుళలవులు రామాయణంబు గానము సేయుట. ఛ్రుత్తుం 

సీ, తొల్లి యావై నస్వతుండు మొదబ్లాం గొని యేవంశమున వారి దీభరిత్రి, 
యేనంశమునం బుక్షై నృపలో కవి ద్వేషి సమవర్తి సగరాఖ్యచ క్రవర్తి 
వారిధు అేపుణ్య వంశము వారిచే నటుద్రవ్వంబడి సాగరాఖ్య నొంచె 
నేవంశమునం బుక్షై నిలకు మందాకిని గోరి తెచ్చినయా భగీరథుండు 

శే, నట్టియిమో్టకువంశంబునందు శుభద, మైన రామాయణాఖ్యమహో ప్రబంధ 

మొంచితంబుగ నుత్పన్నమయ్యె నిదియ, ధర్మకామార్థస హీతమైతనరుచుండు. 

కొ ఈయాఖాస్థనము సర్వ మ,సూయారహి తార్మే లగుచు సూరిజను లుషా 

బేయంబుగం గొని వినం దగు, బాయక వినకున్నం బతస్టవాయము గల్లు, 

క స్పీతం మై చె ధనథానోన్ట, పేతం బై ముదిత మై యవేతదురిత మై 
ఖ్యాతి ౩ సరయూనామన, దీతటమున. గోసలాఖ్య దేశం బలరుక, 11 

సీ, న్లాఘ్యమానానంతల ఫీవిలానమై పొలుపారు వై కుంఠపురముభంగి 
రాణించు( జతురాస్య వాణీసుహృద్యమై కమనీయసత్యలోకంబుకరణి 

గురుసుధర్తా మోఘసురభిశత క్ర తుకలిత మై స్వర్లగోకంబుకరణి 

ధననాథవరప్రుణ్యజనసమాళకీక్ష మ మె, రాజిల్లు నలశాపురంబురీతి 

తే, వీరభ దృగతేశకుమారసహి శ, మై నగాదీశళుపురము చందాన దనరు? 

జ 

క్, 

తె, 

క్ష 

శే, 

క్, 

వ్, 

గనకకలశితదిన మధ్య గ తమనోజ్ఞ , థామనిధిగోపురం బయోథాన్టిపురంబు, 

ఆనగరంబు తొల్లి మను వాన (గశానిమనోరథంబుతకో 

శీ నలువందంగా సరయివెంగట ద్వాదశ యోజనాయతం 

బౌ నిడుపుం ద్రియోజనమునంత తేనర్చును గల్లునట్లుగా 
దాని రచీంచె నేర్చలర ధారుణి గోసల చేశమండలికా, 190 

ముకాషఫసూనకలికా, యు క్షంటై శీతపరిమళోవేతపయ 
స్పి క్షం బై తన రెడుసువి, భ్కకృమహాపథమువేత వజలుచు నుండుకా. 154 

చామ శిల్పవిశేవంబు సర్వశస్త్ర, యం త్ర ములు సువిభకాంతరాపణములు 
హాోటకవిచి త్ర సౌధకవాటనోపు, రములు లి చలంగు నారాజభాని, 15 

అతుల ప్రభ మై మై ను క్రీ, యుత మై యట్టాలకధ్వజోవేతం బై 
వితతళత$ స్నేళతపరి, వ్భత మె మె యప్పురము వజులు విశ్రతభంగి౯. 196 
సూత మాగభయు క్రయె సుకుచిరావ్ర, వణమవళోద్యానరచితమై వరణ చామ 

కలిత యె 'కామినీనాటక పశీర్షః మె యనారత నుప్పుకి యలరుచుండు, [9% 
కరిహరిరథోప)గోఖర, పరివృతే మె ఘనగభీరపరిఖావృత మై 
పరులకు దురాసదం బె, కర మద్భుత భంగి: బురము గ్రాలుచు నుండుకొ, 1£8 

బలిదాతృ సామంత పారి నసంఘంబు వివిధ దేశాగతవిజ్ఞ నంబు 

రత్ననిరితేబహుప్రాసాదప జబ్బు. లత్యున్నత క్రీ డాశిలోచ్చయములు 



“చాల కాండ ము, తక 

నువానీయకూటాఖ్యనుందిరశే, ణులు వ్యా ద్య్ధమృుదం గాది వాద్యములును 

నలు వొప్ప వరసరనారీగణ పులు నియమ కాండరససదృతుజలము 

లే, సర్వరత్నంబులు విమానసమగ్భహములు 

శాలికండులములు చిత్ర ళాల లఖల 

మణినిబస్థభూములు హేనుమండపములు 

గలిగి యప్పురి భువనవిఖ్యాతి వడయు. 189 

తే, అనుషమాస్టాపదాశార మై విచిత, మై యవిచ్చిద్ర మై రవ్యా మై దివమున 
సిద్దులు దపంబువే వడసిసవిమాన, ముట్లు సురుచిరనతి నొప్పు నష్పురంబు. 190 

ఫీ, వరసతీ శ్రీడావిభ వభంగ మాటే జగతి గామ్యవనంబు నష ప మయ్యె 

వసునుత్రీజూ _ర్రిసంపాదక మగుటచేం దగ నకోకవన ముకాత మె 
నజరభుజంగభో గాస్పదం బగుటం బుణ్యజనళూన్యుం బయ్యె నందనంబు 
కాళికాధిన మై డ్రాలుచుండుట. జేసి ధరణి ఖాండవవని దగ్గ మయ్యె 

కే, ననుచు వీని నన్నింటిని యపవాసించి, శాజరాజసేవ్షము తాట రమణ ఇత 
. a వీ అక ఈ 

రథములౌట నొక్కింత వై త్రరథమిడు, సేయందగి యొస్పునుదాక్టిన పేమలందు. 

“ఉ. పాజెడువానిం గ్రైదువులం బట్టనివాని వివి కునిం గులా 

ఛారుని భీకు గాంచి రణభధా త్రి మహాలఘుహాస్తు లయ్యు సౌం 

పారం యుద్దభర్యవిధ మంత జిటీంగి వధింప శెంతయుక౯ా 

వారల గాచి పుచ్చుదురు వారక వీటినుహారథో చముల్. 192 

చ. నిరుపమ'బాహుసత్వమున నేర్పున వ్యాశ్రువరావాభల్ల శే 
సరిముఖవన్య సత్వములసాహాస మొప్పంగల గాననంబులోం 

గరమునం బట్టి వాండి గలఖక్షముచేతం దలల్ గజుక్కునక౯ 
నటికెడున ట్టిసావాసజనం బొక కోటి వసీంచు నప్ప్రగికొ 198 

చ, అనఘులు బ్రహ్మకల్పులు మహాోత్తులు వేదవడంగపారగుల్ 

మునిసము లాహీతాగ్ను లతిపూ జులు శా స్త్రృవి శారదుల్ తపో 

ధనులు సవాస,దు ల్చ్బుగుణధాములు సత్యరతు ల్లి ఫి లేంది, యుల్ 

దనరుదు రందో భూసురులు జామరస వ్రియతుల్య తేజు ై  ౩, 194 

సీ, రమణీయణారుసరస్యతీకలితు లై చతురాస్వు లనంగ వి విశ్చుతి వహించి 
యరుణ ప్రభామనోహారసారసహితు ల లోకబాంధవుల నారూఢి మెజుసి 

సమధికాకురసమ_స్థపదార్థక ర్త లై పుణ్యజ వేశ్వరస్ఫూ రిం గాంచి 

సనువ ర్లిగుగుడ త్రనత్మ_ళావాసు లై ద్విజరాజు లనం జూల వినుతి కెక్కి 

తే, ధర శతానందులును ద్రయీతను లనంగ 
ధనదు లన జై వాతృకు అలనయలం జూల; 

ర్ 
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బొగడు వడని సర్వజ్ఞ తాస్ఫురణ నెగడి 
౦ ae జ వటి లుదుకు విప్రు, 

చ, అతులికదివ్య శ _ కీధరు లై నకుమారులు జన్యదుగ్షరా 

హితబలహంత లై త్రగుమ హేంద్రులు రాలత్తిచరై కళిక్షణో 
ద్దు లగునారనింప్ల సులు నుహాహవదీ వీ తరషభంజనో 
వ్య్శు అగు ఏరభ ద్రులు జిత శ్రము లప్పురి రాజనందనుల్, 196 

మ, నస మిత్రు ౦ డొగి ఇ భి శవ త్రి 3 నటు నిత్యంబుం బ్ర బన ర్రింపంగాం 

గని వారేంప పని శ్రద్ డం తేని రహీ౯ గర్వించి సని స్వత్రులకా 
ుననానానిధకౌనుదాన ముల వేడ్కం దృ ప్రీ నొందించి మిం 

చి నుతిం గాంచెద రప్పురీవరమునం జె లొఫిందూవె వె శో త్తముల్, 19 

మ. వల నొప్పకా హలముం ధరించి కుజనవ్రాతంబులం ద్రుంచె నా 

బలభ్యద్రుం డది యేఘనంబు ముద మొప్ప న్మేము తత్సీరముం 
బొలు పారం నొని నితముం గుజనులం బోమింతు మో జౌచె ని 

స్తులతం బేర్కొ_నుమాకు నాముసలి యంచు బొల్తు రప్పాదజుల్. 10 

తే, లలి వదీజననాయువా సారట్టజములు, చీన బాబ్లూక కాంభోజసింధు విషయ 

సంభ నంబులు హరహాయసన్నిభంబు, లగుహయంబులచే నొప్పు న పురంబు, 

చ, అనుపవుసా ర్పీభౌముకుముదా' భృమువ్ణు బృభ రమ వామనాం 

జనవరసు ప  తీకకులసంభవము బ్లిరితుబ్యము బల్ల లురం 

తనివిక భూరసత్వకలితంబులు 3 "స  నమచేభసంఘుము 

ల భృనతరబ్భృంహితథ్వని సెబంగ రహి నిహారించు నప్పురి౯. 200 

తే, భ ధ్రమంద్రవ్భాగంబులు భ ద్రములును 

మం ర్ ముఘు న్యుగములు భద్ర ప మం, ద్రములును 

బరయ మృగ మం ద్రములు మృగభ ద్ర "ములును 

మువరసకటంబు లై యొస్పుమ త్త తక రేలు. 901 

న మజియు నప్ప్రరంబునం దల్చసన్నిచయుండును నసిద్ధార్థుండును గామెకసరుం 

డును గదర్యుండును నృశంసుండును నవిడాషంసుండును నా స్టికుండును నకుం 

డలియు ననుకుటియు నస్తగ్వియు నల్పభోగవంతుండును. ననిర్శ్మ్యలళరీరుండును 

నననులిపాంగుండును నసుగంధుండును సమృష్టభోజియు నవదాన్యుండునుననం 

గదనిష్యు౦దును పా సాభరణరహి తుండును ననాత్మ వంతుండును ననాహీతొ 

గ్నియు యాగరహీతుండును తు ద్రుండును దస్మ_రుండును వర్ష సంక కరుండును 

నన్ఫతవా దియు నబహ్యుశ్రుతుండును ననూయకుండును నసము ౦డును నవ 

డంగవిదుండును నసండితుండును న వ్ర తుండును నసవాస్రప్రదుండును దీనుం 

డును విజ్ ప్పచిత్తుండును వ్యాధితుండును నయాపవంతుండును నరాజన్యభ_ క 



చాల కాం ప ము, త్రీన్ 

నుంతుండును న్ నౌక్కం ' డైన "లేండు పైహణజనంబులు as ర్యాత్ములును ముదితు 

లును బహున్ర్రు తుఖబును సత్యవాదులు సు దార్జిగకీలురును గుటుంబవంతులును 
గవాక్వధనభోన్యనంతులును సుసంయ: ముతులును కీ రనంతులును న శ్లేసంపన్ను 

లును నువహార్చి కల్పులును స్వర ర,నిరతులును విజి తేం ద్రియులును దానాధ్య్వ 
యనశీలురును' జబ బ్రతిగృహంబునందే సంయమతులును. నై నే సృ కాశిం చుచుండుదు 

రుతుత్తియులును నై ళ్యులును జఘన్యజులును నీమూా+ డునర్ద ంబులవారు కృతేజ్ఞు 
భూముల వదాన్సు లై విన నుసంయుతు ఆ యల కుచుండుదురు నుణియు 

నప్వురంబునం సలసర్వుజనంబుము దీస్టాయుష్కంతు ౩ తె సత్యధర్మ రతు లై పుత్త 
పౌశ్రసహితు రె కళ ల్ వంతు ల నజలుదుకు మణీ యును. 202 

క్ల ద్వోజాల భజంతుకు నృషతుల్వు, న్విజన్ఫపుల ఛభజింతు రెప్పుడు ఏటికిరాటుల్ 
డ్విజనృపనై శ్యుల నిత్యము, భజయింతుకు పాదజనులు పరమ ప్రీ తిన్, ౩08 

శ్రా హర్యతవ పుతిమాన శె "ర్యులు' మహాహాంకారులుం గాంచనా 
పోర్యా భస్ఫుట ధై న్యు లుగ గు సమర వ్యా పారులుకా విక్క గ వా 

డార్టుస్ఫితమతు ల్ల ల్యృహామసాులు యోధగ్రామణుల్ సత్యముకా 
 హార్యమంబులు వోలె ద్రిమ్గపదు శువ్యకీ్పైతితో న నప్పురిన్ 204 
ని రంభ యూపను కుట్లు లలితో రుకాండము ల్పరికించి నీగ్గున శిరము వంప 

వారిణి జో డను "టట్లు స్ఫురి తేషణవిలాస నుది కాంచి సంతనె 'బెదరి పజచు 

నలతిలో త్త నాటీ | యను బుట్టు నానికాకృతిం గనుంనోని తల క్రి, ౦దు గాల 
శళ్గిరఖ సరి సేయం జను "పెట్టు నెన్నొస ల్పసం గాంచి కళ లకులచాసి పోన 

తె, హేమ యొన యగు కొట్లు యహీనగాత్ర , కొంటి. జూచిన నమా త్తే నెకరంగి పోవ 
నఖలభువనమనోజ్ఞ రూపాధ్య లగుచు దనరు నమ్టాటివార నాంతాముణులను, 

"తే, అలఘుతర తారకాహృ న్యమైయ మేయ, ,వసువిశాలమైయుచ్చి)తధ్వజమునగు చు 
రాజమార్లంబుకరణి నారాజధాని, రాజమార్లంబు  కోభిల్లు రమ్యు మగు-దు, 

"తే. ఎలమి శ్ర ండు సురలోక మేలినట్లు, శ్రీదుం శల కాపురంబు రచ్నీంచినట్లు 

ధరణి రావో శ్రముం జై  నదశరభుండు, ఫీలతో నప్పురంబు చాలించు చుండు. 
చ, అలఘుతరప్రతాపమున నారయ శీతల-చి తవృ త్తికిం 

పలరంగ సామసామ్యుమున నయిష్టన రాజులె సాశీ గాం జతు 
ర్లలనిధు లెన్ని చూడ వరుస న్చొలిమేరలుగా సమ _స్తభూ 
తబగురుభారవాహి యయి తవయు నొప్పె నతండు థారుణిన్, 208 

gio 

వ, వముటణీయు నచ్చట నివసించి దశరథుండు జగంబుం ; బరిపాలీంచుచుండు నట్టి యో 
జనత్రయవిస్థారం కైనసా శేతపురమధ్యంబునందు యోజనద్షయమహా త్ర 
ప్రజేళంబున కయాధ్య యనెడునానుంబు సత్యనామం 2 జె యుండు మునట్లిమహో 
రాజధాని: బరిపాలించుచు నమృహో రాజ శేఖరుండు సర్వవిదుండును సర్వసంగ (౫ 



86 గోవీనాథ రామాయణము 

హూుండును దీర ర్టదర్శియు మహో తేజుండును బౌరజానపద ప్రి యుండును నిత్వ్వోకు 

శ్రేస్టుండును మాగకీలుండును ధర్మరతుండును నియ తేంద్రి యుండును నుహార్షి 

కలు ఎండును రాజర్షి ముఖ్యుండును 'ది ద్రిలోక విశ్రుతుండును పలవంతుండునుజికొ 
మిత్రుండును సుమి 3 వంతుందునో వినశేం ద్రి యుండును న్ క్స్ వె స్ట వణసంకాళుం 

డుసో నై ప ప్రసిద్ధి వహీంచినవాండు నుజేయును. 209 

క అనిమిషపతి సురలోకం, బనువ్రగం బాలించుభొంగి నన్నరపతి మే వే 

దిని. బాలించుచునుండును, మను విహోగీకుండుబోలె మంజులఫణితిన్. 210 

శే ఆనుహారాజమాళి కశాంగు లగుచు గరికుతో సర్వమంగ శౌఖ్యాతి వడ 

వరసతీ తవిశ శషవిస్ఫురణ జాలు, చరెబమి మున్నూట యంబండ్రు జలనముఖులు, 

త్తే, మించి కౌసల్య గై గక సుమి త్రి యనం, హొంసనగతి సతీజలజాతవా స స్త లగ 

సతులు గల రందు 5 మువ్వు సక, )లోక,ధవ్రున కారాజమాళి కాదథరథునకు, 

క, ఆరాజన'సన కభినుత్క కారులు ముత్వీజులు మునులు గల రిరువురు సొం 
.... పారంగ వసీష్టుం డనంగా, ధీరోడారుండు వామ ేవుం డనలన్. 2 18 
చ. వినయపరు ల్వి వేకగుణవిక్రు తీథన్వషులు మం తేకొవిదుల్ 

జనపతికార్యసా ధనవిచారసమక లు శత్రునుర్ర రభ 
 దనసదుపాయధుర్యు లతిధారి కులు కము  లష్ట్రమంత్రు లా 
ర్ట నుకులు సత్వ వాదులు నుపహోమహులుం గల రాజహారికీన్, 214 

తే, అద్ధం త కవల యనిర్థార్ట న ట్ర. నుం త్ర పాల కాకోకసు మంత్రులును జ 
యంతు డనువేర్ణ నొప్పుగున నట్టివారు, ధన్యులు సునీతిపరులు ప ప్రృధానవరులు, 

తే, ప్రోధమున నైనం గాహుంబుకొజుకు నైన, నర కారణమున నై న ననృతే మాడ 
రన్యుఐం దైన స్పజనులం దైన వారి, కవిదితం బె నకార్య మింకై న లేదు. 

తే. సంతతము. జారముఖమున సర్వరాష్ట్ర? 

కృత్యము లెణి ంగ్ని హి తశత్ర్రవృ తిం దెలిసి 

పరులకలిమియు వేపియు నస్ యభయ 
'మొసంగి వవహారకుశలు లై యుందు రెపుడు, 217 

కే తప్పు గలిగినవేళ నందనుల నె నైనం గూర్తి విడిచి దండింతురు ధర్మ ఖీతిం 
దప్పు "లేనిచో నరి నైన నొప్పు ర విడిచి, కడి డెస్ దండింప రెంతయు. . సౌలువఖీతి. 
సతతంబు విఘయవాసుల, వ్రతేశీలుర ఈుయుల నవవ రవ్నీం చును దు 

ర్శతుల వెజకీ కశీంచుచు, శే తిపతికోశాభివృద్దిం జేయుదు రెలమిన్. 319 

చ, వురుషబలాబలం జుజేంగి పొందు ఘటించుచ్చ వర్త రృధర్మముల్ 
వజుంగక యుండ డునట్లు సతతంబును బ్రో చుచు చేక్షపువోలకా 

వెరనరులం దగం బనులవెంటః జరిం షో బంపుచు౯ా మహీ 
వరునకు. గర్హిలాభవిభవంబులం దా రొనగూక్తు రెంతయున్. 2వ0 
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బాల కాండము, 8 

పఫురవముందు రాష్ట్రమందును, బరదారరతుండు కల్లం బలికెడువా(డుకా 

గురుదూషకుండు ఖలు డొ కరు డై జనం గలు గకుండం గాతురు మిగుఃన్, 

. పతిహీతముకొటుకు ననిశము, చతురత న నయలోచనమున జాగ్రన్యతు ల 

సతేతంబు నఖల కార్యము,. లతులితముగం దీర్చుచుందు ' రధిక ప్రీ తిక, బప 

నుతినిశ్చయంబువలనను, వి వితతపరా క్రముమువలన పర్యమువలన౯ా 

ధృతిపెంపున6. బరవిషయ, ప్రతతులయం డై నం బొగడువడయుదు శెందున్. 

ప్ ప్రకృతివినీతులు జతరిపు, లక్లంకులు గపటరహీతు లద్భ్బూతీశీలుల్ 

సకలజ్ఞులు. ఘనబృందా, రకగురుసన్ని భులు వరక ళాశాలు రిలన్. _ వైలైత్మ 

| ముటియు మం త్రజ్ఞులును ముఖవికాసాదిచివ్నాంబుల చేత బరాభి ప్రాయవిదు 

లుకు బి యహితరతులును విద్యావినీతులును నియ తేంద్రియులును క్రై హ్రీమంతు 

లును బకస్పరానుర క్వ కులును నీతిముంతులును బహూ శ్రుతులును శ్రీచుంతులును 

మహోత్తులును  శా్యస్ర్రుజ్జులును దృథవిక్రములును ష్ రిమంతులును సర్వ 
కార్యంబులయందు సానథానులును నానాస్ర్ర ప్రయోగ ప ప్రతిపాద కధను ర్వేడ 

విదులును యు క్షవచనకారులును చేజః వమాయకోయు కులును స్క్మితపూ 
రాప్టభి భాషులును  వీరులును సువాసులును సు వేమలును సుకీలురును విఖ్యాత 

పరా క్రములును గుణదోషవిశారదులును సర్వాభిజ్ఞులును మంత్రరతణంబు 

నందు యు క్యులును నూక్మోర్ధవిమయనిశ్చయంబునందు వ్ట క్తలును నీతిశా స్త 

విశేవజ్ఞులును వ్ర నీ యవాదులును భాళానుర క్ష కులును సమగ్థులును నై నె ముప్పు 

చుందు రిట్టమంత్రుల చేత నద్దశరథుండు పరాభిభవసామర్థ్య వ్ర చురవయూఖి 

సహస్రంపులచేల్ నుదితార్కు.ండునుం బోల దీవ్ర్ నాందో నర్షగుణంఖులకు 

మూలం బె చారముఖంబువలన న్వపరశాష్ట్ర9గృత్యంబు లెజింగిధర, ౦బున6 బ్ర, 

జల రశీంచుచు లోకత్త యంబునందుః బ ద్ర సిద్ధి వహించి తనకు సమూనునిం దన 

సంకు నధికునిం గానక ప్ర తొపనివాతకంటకుం డై వశీకృతసామంతుం జ 

మిత్రవంతుండై శక్రుండు స్వారాజ్యంబునుంబోలె స్వరాజ్యంబు. జెద్ద కాలం 

బు బరిపాలీంచుచుండె. బిరిర్ 

. నీతిధర్తవిధున శేతాద్భృశ ప్రభా,న్రునకు సుతనిమి_త్త మనవరతముం 
దపము సలు పునట్టి దశరభునకు వంక, కరుండు నందనుండు గలుగ. డయ్యె. 

ఘనముగం జంతించెడునా, నునుజవిభుని కిన్నినాళ్గు మజి యే నేలా 
తన యార్థ నుశ్వ మేధ, మ్రైనరింపంగ నైతి ననుచు నొకముతి వొడమెన్ . 227 

మాను నమ్మహీవి భుండు మంత్రుల నందణి గూడి యాగముం 

బూానికి€ జేయువాండ నని మోషముతో మడి నిశ్చ యించి 'తొ 

మానక మం త్రిసత్తము సునుంత్రునిం గన్లాని నీవ సర్వవి 
ద్యానిధు లై నవుద్దురుల నందం దోడ్కొని రమ్ము నొవుడున్. వలిర్రి. 



ప్రి నోవీనాథ రామాయణము. 

వ. రయంబునం జని పురోహితుం డగంవసిక్టుని వేదపారగు లై నసుయజ్ఞ వామ 
"దేవజా బాలికాళ్యపులను మజీయుం దక్కి_నశ్రావ్హాణో శ గముల రాజ వయ 
చికీర్దుల రాజస కాళంబునకుం దోడ్కొ_ని వచ్చిన నద్దశరథుం డమ్మవేత్తుల 

నుచికనత్కారంబుల. శ్రీ వీతులం వేని స మృుదుపూర్వకంబుగా ధిర్మారసహితం బగు 

_వాకన్టంబున ని ట్లనియి 229 

చుడు దళరథుండు పుత్రార్థ మక్వమేధచిక రుండై నసీ స్థాదులత్రో నాలోచించుట, చధుం- 

తే. వరసుతార్థము పెక్కుసువతము శేను 
జాలం చేని సేయు వడయంగర జాల నై త్రి 

ననఘమతులార యిపుడు మాయనుమతమున 

బూని వాయ మేధ 'మొనరెంప బుద్ది నొడమె. : 980 

క, కావున వాయమేధం వేళ, గావించెద ఛా _స్హ) కృష్ణకర్మ ంబున నా 
శేవిధిం దనయుని వడయం, గా వలనగు నట్టి తెటుంగు సుటియింపుం డంకన్. 

చ, అని జనభ ర్హ వల్కుటయు నమ్మునినాథులు కను ను ఖేరితం 

బును బరమార్థసాభన మమూల్యము నై నె నతదు Es గాకలం . 

బును విని కాత్సుక ౦బు ముదముం జెలువార బపహూకరించుచుకా 

మనుజవశేణ్యుతో ననిరి మానుగ వెండియు మంజులో క్యలన్, 

చ, శీతివర నీతలంవు పరికింపంగ మంచిది దిన నీదునాం 
ఛితము ఫలించు నిక్కముగం జెప్పెడి చే మింకం దత్పయత్నముం 
జతురతం జేయు మశ్వమును సత్వరత న్విడివింపు మా ప్పసం 
యుతముగ యజ్ఞ శాల సరయూ త్త్రరవుందు రచింపు మింపుగన్. 288 

చ, అన విని భూమిభ ర్త ముద మంది యమాత్యులం జూచి వారిక 
ట్లను గురువాక్యపద్ధతి మఖాశ్వము నుగృబలాన్వితంబుగా 
నొనరిచి చెచ్చెర న్విడువుం డొప్పుగ నానరయూతటంబున కొ 
ఘనతర కా_స్తసమ్మతీముగా రచియింపుండు యజ్ఞ వాటికన్, 24 

ho ళ్ Cu) 

వ. మటియు( గల్పో క్ష ప్రకారంబున యభథాశొ స్తంబుగా యజ్ఞ విఘ్నని వారకకర్యం 
_ బులునిర్పహీంపుం ౭ వీయజ్ఞ ంబునందుమం త త్రలోప క్రియాలోపాద్య పరాధంబులు 
గలుగకుండెనేని దగాయజ్ఞంబు సర్వమహీ ఎపతుల చేత బ్రావీంచుటకు శక్యం బై. 
యురిడు విద్వాంసులు బ్ర బ ప్థామునుంబో లె విద్య్వాంసు లన ట్ర హవూరాతసు భిందు 

ఛిద్రం బన్వేషించు చుండేదురు వారివలన యజ్ఞంబు నిహతం బయ్యె చేని 

యజ్ఞ కర్త ర నశించు మోరు సమెస్థులరు గావున నట్రి విఘ్న ౦బు 'లెవ్వియుంగలుగ 
కుండుశొ _స్రదృష్టవిధానంబున యజ్ఞంబు. బరిసమౌాక్తి నొందించునట్టి 

ఛారంబుం బూనవలయు నని పలికిన నయ్యుమాత్వ్యులు "మహీరమణుని వచ 

నంబుల కలరి దేవా భవత్ప్రసాదంబున నెల్ల పనులు గౌజుంత వడకుండ నిర్వ 



బాల కాండ ము. 89 

ర్రించెద మని పలికి యతనిచేత ననుజ్ఞాతులై. నిజనివా సంబులకుం జనిరి వసిష్టాది 

నువాక్టులు యు క్ర ప్రకౌరంబున దశరథుని చేతం బూ-జతుళై. యాశీర్వ్పుదించి య 

నుజ్ఞ వడ సి తమత మవిడుదులకుం జని రంత నన న్మహీ కాంతుండు సచివుల నంద 

జ నిజనివా సంబులకుం బోనం జనిచి తాను నభ్యాంతరమందిరంబునకుం జని 

నునో హోరిణు లగునిజపత్స్ను లంజూచి యేను సుతారంబు హయమేధయాగంబు. 

జేసెన మిరు దీకు వహింపుం డనిన వాగు నునోహరం _బెనపతివచనంబు విని 

హి మాత్యయంబునం వలిపద్ముంబులుం బోలె ముఖపద్మంబు లత్యంత కాంతి 

సౌకుమూర్వుంబునం దనర? బరమానందభరితీహృదయ లై ల యుండి రప్పు 

డేకాంతంబున సూతుం డంజలి ఘటించి దళరథున కి ట్లనియె. ఏవ 

-ంధ్రైల్టూ సుమం శ్రుండు దకరణునకు సనత్కు మారో కరహస్యముం చెలుప్రుట. శుఢుంా 

తే.నరవరో_త్రమ తొల్లి సనత్కుమార, హూానివరుర్ణిండు మునిసభామధగమందు 
బొసలో మాకు గుమారులునుట్టున ట్లి, విధము డెలియంగం బలికె సవి స్తరముగ. 

. అది యేను నిని యున్న వాడ డగ నయ్యర్థంబు మో కర్ణి "దె 

mm నాలింపుము కాళ పాత్తజు 6 డు నకి ష్షస్వేభావుండు నీ ॥ 
రదు డార్యుండు విభాండకుం డనంగ విప ప్ర గ్రేష్టుం డుద్వుద్దు ణా 
స్పేదుం డొక్క డు గలండు నిశ్చలతపస్పంష నం డనకానికిన్. 2ిల్రి7 

చ, ఘనవుతి బుళసష్టశ్ళంగుం డన౭ంగా నొకపుత్రై, తుడు గల్లు ల వాత? డా 

ననమున నిత్యముం బెరిగి వారక విశనువ ర్తనంబుచే 

ననవరతంబు. గాననమునండె చరించుచు నుంటం జేసి తా 
మనమున నించుకై నం బరమ ర్హ్యు నెలుంగక యుండు నెంతయున్. 998 

క, ధీవరుం డగునమ్మానికిం బావనలోక ప్రసిద్ధపరమర్షి కృతం 

బె వణిలు బ్రహ్మచర్య, డై డై విధము గలుగు నధిక తాత్పర్యమునన్ . 289 

క క, పితృశుశ్రూవ మయొనర్చుచు, సతతము బావకునిసేవ సలుపుచు యోగా 

న్వితుం డై. యీగతి నితర్ట వతు డై మునిసుతుండు గాన వ_ _ర్థించు నెడన్ .240 

యయా రోమపాదమహారాజనృతాంతము. చదు 

చ అనఘవిచారుం డంగవిభుం డద్భుతపీర్యు(డు రోవుపాదుం డ, 

త్యనుపమలిల లోకనుతుం జ బుధ సమ్మతుం తై యరాతినూ 

దను డయి రాజధర్ష్శ్మ మది దఫ్సక గాజ్యుము ' "సేయు చుండు6 జం 

దనశశికుంద పా దరసభామవిడంబియకో భి రాము డై. 24! 

న. అమ్మకీ పాాప్రతివిధిని చే పే.ధోల్లంఘనంబున, | 4 

తే, అఖలభూతక్షయావవా రై యె సుఘోర, యొ సుడారుణ యై లోక మబ్దదళస 

లిలముగతిం దల్లడిల ననానృష్టి దో, నమ్మహీపతి నే సీయురాజ్యంబునందు. 

శే. అట్టి కాలవిపర్యాస మంతం జూచి, ఛారుణీభ ర్త ర శోకసంత ప పుం డగుచు 



40 గోవీనాథ రామాయణము 

వేదవేదాంగవిదు లై నవిప్రవరులం బిలువ నంపించి యిట్లని పలుకు నపుడు, 
కే మునివర్యులార మో రెజు అగనియక్థ మొకింత 'బేదు కద ముళ్లోకం 

బున నేయుపాయ మొనరించిన వానల్లు గురియు దాని జెప్పుడు మోరల్, 
| ళా ర్న _ వ, అని యడి గిన నమ్లునీం,దు, లన్న శేంద్రునిం జూచి ౧గాయనావృష్టి. వాయు 

టకుం దగినయుపాయం బెజింగించెదము వినుము. | 246 

కొ. ఘనుని వ భాండకతనయునిం బ్రణుతేగుణుని బుశ్యశృంగు గావించి భవ 

శనయను శాంత నొసంగి మించినయనురాగము,న( బెండ్లి సేయుము వ్రీతిన్. 

కే, ఈయుపాయంబుం దక్కి యొం డేయుపాయ 
మున జనదు యూయనావృష్టి యనీ మునీం,చు 

wy 
లానతిచ్చిన విని విభు, డామునీంద్రు, 
డిచటి కరుచెంచుట కుపాయ మెద్ది యెక్కొ_. 248 

వ. అని బహు ప్ర కారంబులం దలపోస్సి నిశ్చయించి, 249 

క, తనమంత్రులను బురోహితుం, గనుంగొని మునినాథునిం దగం దోజ్కొని రం 
డని పలికిన వారు మనం,బున నెక్కుడు భయము గదుర భూపతితోడన్, 250 

క. మోమున దైన్యం బడరంగు నే మామునిసుతునిపాలి కేగగ లే మో 
భూమిాళశ యనుచు వేండిను నామనుజవిభుండు చి త్తమందుం. దలంకుచున్.251 

వ, ఇంక నెయ్యది కార్యం బని విచారించు చున్నంత, జల్? 

రురు రోమపానుండు వేళ్యలచే బుళ్యశృంగు6 నోడ్ వెప్పించుట. దధం 

క, లలితసుకుమారయావన, కలితాంగసలు రూపవతులు గణికలు నృపు ముం 
గల నిప్పీరి నయమున నం,జలిం చేసి మృదూ కు లలర6 జతురత' మెజు యన్, 

. జనవర యే మామునిసుతు, ననుపముచాతుర్య మొప్ప నతిలయమునం దో 
ఉని వచ్చెద మిప్పురమున, కనుపుము మము నూ కసాధ్య మవనీం గలే, 

వ. అని పలికి యమ్మహీపతి చే ననుజ్ఞాత్ లై యవ్వారకాంతలు వనంబునకుం జని 
_ వివిధోపాయంబుల నమ్మునిసుతునిచి త్రంబు లోం గొని పురంబునకుం దో కోర 

గల రట్టు దోడ్కొని వచ్చిన... వ్లిగ్గ్ట్ 
క. మునిపతి వచ్చినమాత్రనె, తనివి సన న్వ్యృవ్టి గురియు ధరణీవిభుం జా 
యన సత్కరించి గక్కునం దనీకూంతును శాంత నొసంగుందద్దయుం బీ తిన్. 

కే. రోమపాదునిజమాత లోకనుతుండు 

బుళ్యశ్ళ ంగు (డు మోకు సం వ్రీతిసుతుల 
నిచ్చు నని పల్కె తొల్లి మునీంద్రుం డాస 
నత్కుమూరుండు మునులు వినంగ నధిప. విగ్! 

న, ఏ నత్తెజంగు సంవ్నేపంబుగా మికుం జెప్పితి నని విన్నవించిన విని యద్దశర 



బాలకాండము, “Al 

థుందు సంతుస్టాంతరంగుం డై. సువుం త్రుతో బుశ్యశ్చంగుండు గ ణికలచేత 
నెత్రెజంగున నానీతుం డ డయ్యె దాని సని సరంబుగా వినవలతుం జెప్పు నుని 
'యడిగిన నతండు సనత్కుమూారో క క్ల ప్త కారంబున మహీారవుణున క్రి ట్లున యె. 

రుద్దు. సుమం క్కు డు దళరథ్ధునకు బుక్యశ్ళం గాన, యవిధంబు6 చెల్చుట. శ్టురుం- 

ఆ. అధిప రోమపాదుం డాబుళ్యశృంగుం డిం, కెవ్విధమున నిచటికేసచెంచు 
నని తబంచుచుండ నాసమయమున.' బురోహితుండు వలికె నూవాం చేని. 

"లే, మౌాకుశక్యంబు గాదు యమ్మానిసుతునిం, దోడి తెచ్చుటకాత్త భోం దోంచినంత 
పాటినిర పాయ మైనయుపాయ మొకటి, యేను జెప్పెడ వినుము మహీశవర్య. 

. ఆమునినంవనుం 4 డుడయ మాదిగ గానల నుంటంషజేసీ తాం. 
గామినియాపయావన వికాసము నింద్రియనాఖ్య సౌష్టవం 
బేమి యెజుంగం డించుకయు నెప్పుడు నన్యులతోడిపొత్తుం ౫ ల్ 
కోమి గుణ ప్రభాతే మగుకోపము గై గై కొన కుండు. గావునన్. 261 

వ. ఇప్పుడు యూపయావన సంపన్న లగువారకాంతలు బహూువిభాలంకారంబులం 
గే సెసి మునిపాలికిం జని మనోరమాభిమే కంది యార్థంబులచేత నతనిచి త్తం 
బు వడసి నానావిధో పాయంబుల నిచ్చటికం నని కె తెచ్చెదరు ఫ్ స్రుంబున స నట్టి 
వారి నేర్పతించి పంపు మనిన నన్మహీరమణుండు మొపయౌాావనవిలాసతిర 
స్కృ తాపషురగకాంత లగువారకాంతల నమ్బునిపుత్రు పాలికిం జనుం డని. 269 

చ. పనిచిన వేడ్మతోం దపసీ భవ్యతరా శ్రమభూమి శ రా 
వనరువాగంధు లందమున వారక గంధవ నపోస్యపుష్పనూ- 
తనశుకశారికాభిసముదాయమ రాళమ యూ రప జలా 
య్యీన సయిదోడుగా నడువ నవ్వులరాయనితూపులో యనన్, 268 

వం తట్టు తదాశ్రమసమిపంబునకుం జని, 264 
"లే, వనచరుండు చీకు డా శ్రమువాని ఫురుషృమానినీ తారతమ్య మింతె కి కన నెజుంగం 

డమ్మనికుమారుంజూచూు ట్ల టతనితోడలబలుకు "కుట్టు తచ్చి త్ర త్రంబువడయు మెట్లు, 
కవి పిత్ఫపూ జాతేత్సరుం జై =, సతతతపోయు యుక్తి నాత్ర సంతుష్షుం టై 

చతురత నొప్పెడు నమ్మని, పతి యొ ట్లాశ్ర వము విడిచి పలు తెంచు నొకో 
తే, జనన మాదిగ నమ్మహోమునినుతుండు, పురమునందు రాష్ట్ర /మునందుం బుట్టినట్టి 
_పురుషునై నను సతినై. న మజియున న్య,మెద్ది యేనియు నెటు ఢొకించునై. న 
క, అనుచు దలపోయు చెడ నుమ్మునిపుత్రుండు దై వయోగమునం జేసి తనం 

తనె తాను వారియొద్దకు, జను దెంచినం జూచి చెలులు సంభ్రమ మలరన్, 
చ, సలలితచిత్ర కంచుకము చాటున గుల్కు_మిటారిగబ్బిగు 

బ్బ లొలయంగా హీరణ్మ యవిసంచికలం ధరియించి వారకాం 
తలు మునిపు త్రుకమ్టైదుటం దంత్రులు మాటుచు రాగసంపద 

6 
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లే, 

ల్ 

చ, 

గేవీశాధ రానాయణము 

బ్రబకొన బాడి రందు సుకల స్వరముల్ సరవిం జెలంగ లన్. 269 

ఇట్లు సుస్వరంబుగా గానంబు. జేయుచు నమ్సునినాంత నిలిచి యతనితో ని 
టనిరి. 270 
యం , 

ధరణనుర నీ వెన్వండ, నరయంగ నతిఘోర మోమహాోగహనమునకా 
జరియించ చేల యొంటిగంల దిరముగ నీకలతెజంగు. చెలియం జెపుమూ. 

. అనుచు వార లకుగ నమ్మునితేన యుండు, హృాష్ట్రచిత్తుం డై యదృష్టపూరప 
అగుటల జేసి విగులహారంబునలన న న, యిందుముఖులంపాచి యిట్టు బనియె, 

బ్రహ్హాసముండు మాతం డ్రివిభాండకాఖ్యుం డతని కారసపుత్రుండనౌదు చేను 

బృథివ్ నానామ మది బుక్యశృంగుం డనంగృనధికవిశ్రు శ్రుతమైయొప్పు ననుడినంబు. 

. ఇది మదీయా శ్రమంబు మో కందటిీకి విధిపూర్వకంబుగా నతిథిసతా,_రంబు( 
గావించెదం బ్రతిగ హీంపుం డని పలికిన నతీనిపలుకుల కలరి యవ్వెలందులు 

పర్ష కాలః నికిం జనిన. 274 

=, మునినందనుండు వారికి బనినొని యుచితాసనార్గ. పా ద్యంబులు నూ 
ఖై ౬ 

తనమూాలపఫలంబులు సృయస్టీన నొసంగి కృపక గ గ పీంపుండనివేంయుటయు న్. 

వారంద జుత్సుకొంబున, గౌరవమున. దసనిపూబం గ.కొని మరలకా 

తె రీషకుసువు వే నలు సాశామృతేకల్చ్పనూ క్షి కిసంయమితోడన్.. 276 

. మునికునూర నీకు ముఖ్య ఫలంబులు, దివిరి కాన్క్మ గాంగ దెచ్చినార 

మివె పరిగ గ్రహింపు, మిప్పుటె' భతీంపు, మలా సు తేజ శుభము గలుగు నింక 

. అని నయ మారం బల్క్ చెలులందజు కౌతుక ముప్పతిలంగా 
య 

మునిసుతుం గాం౭గిలిందుకొని మాద మలర్పంగ మోదకాదినూ 

తనబహుభవ్యభ కర్ణము లుదారత నిచ్చిన నారగించి బా 
వనగుణమూ రి నిక్కముగ వన్యఫలంబు లటంచు చెంచుచున్,. 978 

, అంత నక్కాంతలు మునివలనిభయంబున వృతచర్యోపదేశంబు నతనికిం' జెస్సీ 

యరిగిన నవ్వి భాండకనండనుం డస్వస్థ నా దయుం ₹ డె తద్వియోగజనితదు౪ఖం 

బునం బెటలిపడుచు నాచేయి గడీ పి మరునాండు తదా, శ్రమసమోాపంబున వివా. 

రించునెడ నెప్పటియట్ల యలంకృత లై వై వెలయాం డ్ర మ్యనికిం బొడసూపి తగు 

తెజింగున నుపసర్పించి తచ్చి త్తం బాకాయ త్రం బయ్యునని వార్షించి యతని 
కి ట్లనిరి. 219 

. అనభుచరిత్ర తొపసకులాంబుధిపూర్ణ శశాంక మాతపో 

వనమున కస దెంచికిమి వారక మే మిక మూరు మాతపో 

వనమున కర్ణి రానలయు వంచన సేయక యంచు జల్క_ న 

మృునిసుతు+ డట్ల కాక యని మోద మెలర్పంగ సమ్మతించినన్ . 280 

తరుణులు న తప పస్పోని ముదంబున గ్ర గ్రుచ్చి కవ్చంగిలించి ఇవె 



ఛభాల కోండ ము. 48 

చ్చెర నధరంబు నాని తమిం జెక్కులు నొక్కి యురం బురంబునం 

గర వనుర క్తి వా త్రి జతనంబున హా స్తముః బట్టి యిమ్మెయి 

న్వరంకులం బెట్టి కెచ్చికి యవార్యరతి౯ నృపవర్యువీటికిన్. 281 
లు 3 

5. ఈకరణి మునీకుమూారుం, డాకవులాసన సమాను. డప్పురమునకుకా 

పీంకం జనుచేర నప్పుడె, ప్రాకటముగ వృష్టి గురిసె పర్జన్యః డిలన్. 2కి 

మ జననాథు?౧ డెదు కినుదెంచి మదిలో సంతోష మేపారంగాలం 

బ్రణతుం డై జె పురవాసు లందటు నుతింపళొ వె భవాడంబరం 

బున నత్తాపసపుత్రుం డచ్చెరువుతో మోదింప సద్దాంతరం 

 బునకుం పోడస వచ్చి యర్హృవిధులం బూజించి యత్యున్నతిన్ . 293 

మ, తనకూంతుం చర లేతణం దతకటిం దారుణ్య పాథోనిధి౯ 

ఘన వేణి౯ నతనాభి నిందువదనం గళ్యాణి శొంతక౯ా మహో 

మునిరాజానువముతేంబునం దపసీ కామోదంబుతో నిచ్చి య 

జ్ఞననాథా గ్రణి పెండ్లి జేసె నృపు లెంచ న్యంచిలగ్నంబునన్ . 283 

క, ఈసరణిం డనపు త్రిక, నాసంయమి కొసంగం గూతు రల్లుడు నింటం 

భాసిల్లు చుండంగాం డ, ధైేశం బలిసుఖద నుయ్యెం దేజం బెసంగన్. 28న 

వ. ఇట్లు బుళ్యశృంగుండు శాంతావశంగతమానసుం జై యంగపతిగృవహాంబున 
నభీష్టవినోదంబులం దేలుచుండు. పదర 

సీ, అ త్రణి భానువంశాంభోధిచం ద్రు౦డు దశరథుం డనియెడు ధరణివిభుండు 

సత్య ప్రతిశృవుం డత్యంత కౌర్యుండు గొడుకులం బడయంగం గోరి క క్రతువుం 
గావింపం దలంచి యంగత్నీ తీశ్వరు. డై డెన రోమపాదునితోడ రూఢి మ్జయ 

సాచివ్య మొనరించి చతురత నాతనియనునుతి వడసి మహోత్ముం డైన 

కే, బుళ్యశృం గునిబత్నీ సహితునింజేస్తి వేడ్క_ంగొని వచ్చి యమహోదిగ్టజవే రేణ్యు 
నధ్వరప్రజాస్వన్లార్థ మటు వరించి, శిష్టసమ్ముతి జన్నంబు సేయం గలడు. పష 

వ. ముణీయు నమ్మునిపు త్రుని ప్ర సాదంబున నిన్సహీ పతికి వంశ స్తతిస్థాన కరులును 
సకేలలోకపి శ తులుస్తు వర్యవి క క్ష్ మసంపన్నులు నగుకునూరులు లుగు రువ 
యింతు రని న ఘసవంతుండును చేన నప్రవరుండు నగుసనత్ము_మారుంశు ము 
న్నజంగించ గావున. ig లో € 

చ, పురూషవ శేణ్య నీ విపుడు పొందుగ సర్షబలానతుండ వ్ 

గసరుముళతి నమ్ముసీం ద్రు కషకుం జని సత్కృతః చేసి విక 

నరుదుగం గోరి తెచ్చి తగ నాయనే పైయమేధ యాగముం 
జరశుభ లీల నాంగముగః శేసికి వేని జనింతు రాత్త్యజుల్. 259 

క. అని యాసచివ్శ్యాణి యాయనతో మునిపుత్రుచరితీ నుంతయుం జెప్ప 
స్విని సంతోషము గుతుకము, జనియింపల దశరభుంంసు సంభ్రావాపరుం స, 
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క, ఆ వేళనే నసిష్థుని, రావించి యమౌాత్వవరుల రావించి సకుల్ 

గావించి చాల మన్ననం గావించి యను వడసి గమినోన్ముఖుం డై. 291 

తే. మం క్రి బాంధవసచివసమన్వితముగం 
గదలీ వనములు నదములు నదులుం గడచి 
వ్షయములు గొన్ని దాటి యవ్విభుండు బుళస్ధ 

శృంగముని యున్న దేశంబు. 'జేరం బోయి. వలి 

క, అలరుముుఖాయతనంబున, విలసి'ల్లెడుదీ _ప్పవహ్నీవిభమున నిత్యం 

బలరోవాపాదుగృహూమున, నలరారెడుబుశ్యశ్ళంగు నర్మిలిం గాంచన్. 298 

క. కని వినయవిభేయుం డై, జన నాథకులో త్తముండు స సముచితగతి న 

మృునివంశశిఖామణే కా. సనార్ల ర్స గ్రిపాదార్థిదిపూ పూజ సలిపి ముదమునన్. 291 

వ, నానానిధనయ చాళ్యంబులం _౨ బ స్తుతించి యున్నంత. రక 

క, ఆరోమపాదుం డల్లుని,తో రమణేయార్మ వంశతోయధిచంద్రుం 
డీరాజు దశరథుం డను, వేరళొ విలసిల్టువాండు పృథుబలుం డుర్విన్ . 296 

ఆ. అనుచు దెలిపి యంగజనపతి దశరథ, జనవశేణ్యుం ప్రీతి సత్కరించి 
ప్రాభవమున జాలం గ్రూర్షింపం బదియెదు, దినములుండి యొక్క_దినమునందు, 

పధ 
వ. రోనుపాదున' కీ ట్లనియె. 298 

క, జనవర నీపు త్రి తిని శాం,తను గాంతో వేతం చేసి దయ మత్పురికిం 

బనుపంగ నగయు మాకొక, పని గల దమ్మానివలన( బరికింపంగన్. 299 

ఉ నా విని రోవుపొదొండు మనంబున సంతేస మంది యల్లునిం 

ధీనరుం గాంచి యూననుజ దేనునివెంట సతీయుతంబుగాం 
బోవలె నన్న నాజటిలపుంగనుం ౫ ట్లగుం గాక యంచు నా 

త్హైానరువెంట నేగెం గుతుకం బలర౯ా వనితాయుతంబుగన్ ౨00 

వ. ఇవ్విధంబున నవ్వసుమతివఖ్లభుండు కోమపాదునిచేత సంభావితుం డై య 
తనిం దగిన తెజింగున సంభావించి యతం డుచితసత్కారరబుల. బ్రీతునిం 
జేసి యనుప శాంతాసమేతుం డై నబుళ్యశృంగునిం దోడ్కొని పరమా 

నందంబున నుగడి తనపురంబునకుం జనుదెంచుచు. బురం బలంకరించు 

వాదు గాం బొకుల నీయోగింపుం డని ఖీ ్రుగనును లగుదూతేల నయ్యయోొ 

ధాగుం బవిచిన వార లతితగరితేగగునంబునం_ బఅిచి రాజాగనునం బుజం 

గించి పుంం ఎలంకరంపుం డన్- యాజ్ఞా వీంచిన వారును. సమ్మదాయ త్త 

చిత్తు లై త త్రిటించున సి కృసవాథ్థితి బథ౦బును సముచ్చి?తధ్వజపహాతా కాకోభి 

తంబును నానావిధ సుగంధ ద్రవ్య వాసనా వానితంబునుం గా నగరం బలం 

కృత ంబు గావించి రంత సమ్మహీకాంతుండు కంఖదుందుభినిర్హ్హా హపూ 
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ర్వోకంబుగా బుశవ్టశ్చృంగునిం బురస్మ_రించికొని పురంబు బ్ర వేశించి, రాజ 

మార్గంబునం జని పురజను లమందానందం౦ంబున నభినందింప సుముహూర్తం 

బున నంతీకిపురంబు౯ బ్ర వేళించి వివిధ ప్రకారంబుల నమ్మహార్షి నందనుం బూ 

జించి తన్నుం గృతీ క, ృత్యునిం గాం దలం దుకొనుచు సుఖం బుండె నంత? పుర 

కాంత లెల్ల శారీతానుపో దేవి నర గృపిధులం బూజించి పసర్చించి వివిధోప 

చారంబుల సం వ్రీతం జేసి రిట్లు ముశ్యశృంగుండు సతా్కారసత్కృతుండై శాం 

తం గూడి పరమా నందంబున  నభీస్టోపభోగంబు బనుభవించుచు సుఖంబుండు 

నంత నొక్కింతకాలమునకు సకలజగన్యన8 కాంతం బె నవసంతంబు వనాం 

తేంబుల నలంకరించిన నమ్మేదినీకాంతుండు సాసంతేంబున మఖంబుం జేయం 

దలంచి శాంతాకాంతుని రావించి నమస్మ_నించి ప్రసన్నుం గావించుక్రొని 

కులసంతా నంబ్రుకొజకు హయ మేధంబుం గావింప నిశ్చయించితి సాం గ్ర హాకో EN 

గావించుటకు మొదల ,బ బ్రహ్మత్వంబున బుతిపీగష్టరణంబుం గావించెద టి. 

వలయు నని ప్రార్థించిన. 301 

క, నా విని యామునిపుక్రు! డు, భూవరుతో మంచిపనియు పూనికి వింకకా 

నీ వాయత్నము చేయుము, పావనగుణ విడువు మింక భ ద్రహయంబున్. 802 

క. అని పలుక నతనియనువముతిం గొని భూరవుణుండు ముం శ్రకోవిదుని సువుం 

తుని గని యసద్దుకులం, గొనితే మ్మనవుడు నతండు కుతుకం బెనగన్.808 

చ, కయమున చేని కోసలధరావరునానతిం బుణ్యకరులక్ 

నియతుల వేవపారగుల నిత్వతపోధనుల౯ మవోత్తుల౯ 

నయనవిదులకా వసీ ఫ్రముని నాధముఖాఖలసంయమిాంద్రులం. 

బయనముం జేసి భూవిభునిపాలికి గ్రక్కునం దోడి కేచ్చినన్. 804 

క. భూవిభుండు వారినెల్ల య,థావిధిం బూజించి ఏనయతత్పరముతి యె 

భావించి భక్రి నంజలి(, గావించి ముదం. బెలర్చం గా నిట్లనియెన్. 805 

ఎరడు దళరభుండు బుళ్యళ్ళ ంగ మునియనుముతేంబున నశళ్వ మేధంబు6 జేయం బూనుట. ర్రైధుం- 

కే, వరసుతార్థము పెక్కుసువ్రతము లేను 
జాలం జేసీయు వవదయం౦ంగం. జాల నైతి 

ననఘునుతులార యిపుడు మూయనువుతోమున. 

బూని వహాయమేధ మొనరింప బుద్ధి వొడమె, 806 

స్ట స మకర క్, కావున హాయమేధం జే, గావిరిచెద ఏష వా దృష్ట్రకర్యంబున నీ 

పొావను. డగుమునిపుశ్రు ప ౪ +భ'నంబున నిష్టసి ద్ధి వడ సెద నింకన్, 807 

చ అని జనభ నల్కుటయు నమ్మునినాథుండు దన్ము'ఖేరితం 

బును సకలార్థసాథన నువమమూల్యుము నైన తేదు_క్తిం గాశలం 

బును విని కౌతుకంబు ముగముం జెలు వార బబహూూకరించుచుకా 
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మనుజవ రేణ్యుతో ననియె మాను వెండియు మంజులో క్తులన్. 808 
చం. వీతివర నీతలంపు కడుసిద్దము యాగ మొనర్ప నీదువాం ల 

ఛితము ఫలించు నిక్క_ముగం 'జెప్పెడీ చే మింకోం దత్స)యత్న ముకా 

జతురతీం జేయు మశ్వమును సత్వరత౯ విడిపింపు మంగసం . 

యుతముగ యజ్ఞ శౌల సరయూ త్తరనుందు రచింపు మింపుగన్.. 809 

జే, ఛారుణీనాథ నీ విట్లు భర్య సహిత. మెనయీబుది జనియించినందువలన 
భూరివీర్యుల నలుఏకం బుత్రవరుల, 'నెల్లభంగుల బడ సెద విది నిజంబు. 810 

చ, అన విని భూమిభర్త ముదమార నమాత్యులం జూచి వారి కి 
ట్లను గురు వాక్యపద్ధతి మఖాళ్వము ను గృబలాన్న్వితంబుగా 
నొనరిచి చెచ్చెర౯. విడువుం డొప్పుగ నాసరయూతటంబునక 

ఘనతా కా స్తసమ్మాతముగా రచియింపు(డు యజ్ఞ వాటికన్. 811 

వ తుజీియుం గల్పో క్ష ప్రకాౌరంబున విధిపూర్వకంబుగా భాంతి క్రియలు నిర్వ 

_ర్తింపుం దిమ్మహోయజ ౦" బెల్హన్భపులకు దుర్తభంబు గావున నిం వాక్కిం తై తెన 

నపరాధంబు గలుగకుండ నిర్వ _రింపుఃడు 'విదాగంను లగుబ్ర వ్యూరాతుసు లిందు 

ఛిద్రంబు లస్వేషించుచుండుదురు వారివలన యజ్ఞంబునకు విఘ్నుంబు గలిగె 

జ యజ్ఞుకర్త ర్త నశించుం గావున నట్టు గాకుండ మిరు సమర్థ లై యిమ్మఖంబు 

"శా స్తదృష్టవిధానంబున నిరిన్ను.౦బుగా? బరిసమా ప్రి నోందించునట్టే భారం 

బు బూనవలయు నని చెప్పిన నయ్యమాత్యులు నుహీరమణునిపల కుల క్లరి 

భవత్చ)సాదంబున చెల్లపనులు గొజుంత వడకుండ నిర్వ ర్రించెద మని పలికి 
యతనిచేత ననుజ్ఞాతు. ల నిజనివాసంబులకుం జనిరి వసిష్టాదినుహర్షులును 
యథోచితవిధానంబుల నద్దశరభునిచేత నభీష్టపూజలు వడన్సి "యతనిననురూప 

వాక్యంబులం బ్ర బశంసించి  యతని'చేత ననుజ్ఞ నడసి తమతమవిడుదులకుం జని 

రంత నమ్మ పీ, కాంతుండు సచివ్రుల నందటజు నిజనివాసంబులకుం బోవం బనిచి 

తాను నభ్యంతరమందిరంబునకుం జని ప పృథమవసంతచిత్రా పార్ల రృమాస్యయందు 

సాం గృ వా జేవీ గావించి "శంకవనాండు భ్వాహ్లాదనరబునో ను శమాళ్వ _ 

బంధనప్రోతణవి మోచనాదికంబునుం గావించి ప్రతిదినంబును సావిత్రాది. 
కర ర్యంబులు సలుపు చుండు సంవత్సరంబు పూర్ణం బగుటయు. రెండనవసంతే 

కాలంబుసంప్రా పంబయెక్టీం బ్ర ఖు థవుసంవత్పరాంతిమావా 'స్యయందు. గావించం. 

దగినయుఖాసం భరణ కెధాతవీయదీవణ! యాదికంబులు నైన చేవయజనంబు 

లు నిర్వర్తించి చిత్రావార్త మాస్యయందు సంతా నాస్థం బశ్వచే మేధయాగంబు 

గావింప నుద్వు కుం డై యధ్వర్యుత్వంబున వరింపంబడినవనిషు నవలోకించి 

నమస్కరించి పూజించి వినయంబున ని టునియె. 812 

అనఘాత్య నీవు నూ కనిశేంబు సఖుయవు గో _ప్పవ్రు శౌ.స్టన్రు గురుండ, వట్లు 



చాల కొంశణశ ము, 

గాన నే నోనరంపయబటూనిన నయిన్ముహో కృతుభా రమున నీవు కరుణ. దాల్చి 
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వీఘ్నంబు గాకుండ నిధియు కీ సావన వేయించి నాదునాంఛికను దీర్పు 

వునన్రడు నమ్మహామునినేతే నీచెప్పినట్లు సరము: దీన్తు ననుచుం బలికి 

"కే, యజ్ఞకర్య నునిస్టితు లయినద్వొజుల, ఖనకక ర్మాంతికుల ) శిల్పకరుల నటుల 

న_ర్హకుల ౫ణకుల నుఖనాక్టయవిదుల, చేడవి ప్రల నెల్ల రావించి పలికే. 318 

న. మోూోరురాజతొసనంబున యాగ కార్యంబుల న నన్నియు నిర ర్రింపుం డిష్టకాస 

సృంబులు లీ మ్రుంబునం చెం డొన్న నానా వలా ల 

తంబు బె  నరాదగృవాంబులు రచింపుండు బహూాపిధభ మ్యూన్న పానన మేతంబు 

లుగా వృష్టి వాతంబుఅచేత నప ప్రకంప్యంబులుగాళుభంబు ౩ లన ౨నట్రావాణగృ్భృహం 

బులు నిర్మింపుం డట్లు పౌరజనంబునకు బహుభ తుర్టింబు లయి సర్వకామసమ 

న్వితంబు ఫై యుండునట్టుగా ననేకనివాసంబులు గల్సింపుం డట్టు జానపదజనం 

బునకు నుచితనివాసంబులు గల్పించి సత్కరించి సరసపదార్థ సంపన్నం బెనయ 

న్నంబు యశేస్టంబుగా( గుడువం బెట్టుండు వారల నవజ్ఞ సేయ వలదు చతుకధ 

వర్త రంబుల వారిన త్యాదరంబుననుచితస తా రసత్కృతులం జేయుండు కామన్టోధ 

వళేంబునలన నైన నవడ్జె "సేయ వలదు ముజీయు యజ్ఞ కర్త ంబునందు పరినివ్యేతు 

లగుపురుషుల విశేవీ.ంచి ' నసుభోజనాదిదానంబుల సక్కృతులం జేయ వలయు 

మణి యు 'నెల్లపనులకుం జాలనేర్చరు లయి వ ర్తింప వలయు నని పలికిన వారలం 

దజు వసిష్టుండు చెప్పిన క్షమంబున సర్వ్పంబు నిర్షహీంచుటకుం జాలి యధకృ్ళ 

త్యంబులు నల్పు చుండి గంత వసిఘ్టండు సునుంత్రు,ని రావించి యి ట్లనియె. 

మ. ధరణేచ కృమునందు గల్లినసము స్రమ్హాకలాధీకులల 

మణి యుర దక్కిన దేశవాసు లగు బ్ర హవ త్రవిట్యూద్రుల౯ 
నరనాథాగ్ర ణిళతాసనంబున వెస. సన్నంబు పికీంపంగా 

నరుదారం ష దగం బిల నంపుము సమస్తా కావకాశస్టులన్. 

ను. మిథిలాధీళుని సత్య సంగకుని సన్మిత్రుకా తునీపూంరిబుధి౯' 

విధిసంకాశుని శా స స్తని్ నిష్షతుం జతేక్వేదజ్ఞ నుద్యన్మ ట్ర్ 

శు బుధనోత్సాహు ఏచేవాఠాజు జన కలానాథుం దో డెమ్ను శ్రా 

రస్టధురీణుం డతం డీమహోవిభుని కత్యంత వ్రియుం డారయన్. 

క, సతత ప్రియవాదిని రణ, చతురుని సద్వ్భృత్తు దేవసన్నిభుం గాలి. 
పతిని 'పగన్నుతశీలుని, న నతిరయమునం దోడి తెమ్ము యజ్ఞము జూడన్, 

at క నృపశాద్దూలుని మామను, విపులపరా క్ర క మునిః బరమవృద్ధుని ధన్యా 

ధిపునికా "శికయ రాజును, జపలమ్మునం దోడికె తమ్ము జన్నము. జూడ్. 

వే అంశేశ్వురుని ముహాగుణ, సంగుని నలరోనుపాదజననాధుని మి 

శత్రుం గాంచనగిరిడై ర్యుని, సంగతిగాం దోడి తెమ్ము సవనము. జూడన్, 

81ర్ 

ala 
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మ. పరమోదచారులు చా దాశీశాత్యులు కురుల్ పాశ్ళాశ్యకొ'దీ చ్యకు 
లప్రణసం శ్రాచ్యులు సింధుమాత్స్యకులు సౌరాస్ట్ర్రాయసౌవీరకుల్ 
మణియుం వకి.న దేశనాభులు జగ న్యాన్యూల్ బలో వతు లై 

తటు వ వై ఏటికి నచ్చువారలుగ నూతా సేయు ముద్యున్నృ లన్. ఏళ్ల 

ఉ. నా విని 0 సూతుః డాజటీలనాభుడు చెప్పినయట్ల సర్వథా 

తీవరులకొ వఇసహోనుహూుబ ధీరులం జూ జారులచేత నొండతిం 

నోవిదుం కౌటం దాచె సని కోందటీ నందటీ నంద మొందంగా 

వ్యావిభుమూటం డెల్పి వరుస న్వెసం దోడ్కొనీ వచ్చి వీటికిన్. 82 1 

క్ల అంత భ నావ్యాననమునం, జంతంబున వలయునట్టిపను లన్నియు నే 

మెంతీయు( దీర్చితి మని కృగ్తాంతికు లకుడెంచి పలికి రమ్హునితో డన్, 29 

చ. పలికిన నాలకించి మునిపాలు(డు వారి బహూకదించి సాం 

_పలరల నిమ్మహోనుఖమునం దపరాధము గళ్ల నేనియు 

స్ప్రంలక యజ్ఞక రకు వినాశము సేకుతు నట్లు గాన విరా 
రలు దగ రీ ఇంపు డపరాథ మొకింతయుం గల్ల కుండ(గన్.. వంత. 

. ంర్టుడ్లూ ఆక్వ మే; యాగం: మునకు నానాడోళముల నుండీ రాజు లేశ వంచుట, యుతం. 

వ. అని పలికి బహు ప ప్రయత్నంబుల న (పృమాదు లై యుండుం డని యందణనయెన్ది 

పనుల వెంటం బంచి తానును దగనచందంపునం బవ ర్దించుచుండు నంత. 

నొన్నివాసరంబు యాగోత్సవసమాలోకనకాతుకోళ్తూసంబున నానాధనరత్న 

సంచయంబు లుపాయనంబులుగాం గొని నానా బేశాధీకు లందజు. జతురంగ 

బలపరివృతు లై. 3 యయ్యయాధ్యకుం బి పెంచిన. వారి నందజి నుచితసక్యరం 

బులం బ్రీతులం జేసి యథార కృష్థానంబుల వికియ నియమించి మున్నికేస్లు శ్రేహ్టు 

డగువసిష్టుండు దశరభున కి ట్లనియె. . న 

క, నరవర వీశాసనమున, సరపతు లందజును వచ్చినారలు వారిం 
బరమ వ్రీతులం వేనితి, సరసత్వముతో యథా ద రస త్కారములన్ . 825 

క్త శై తివర సరయూతటమునం జతురత శాస్తా కభంగిం జక్కంయ యజ్ఞ ' 

. యతేనము రచించినారము, వితేకేంబుగ నెబ్లపనులు వేడుక నయ్యెన్.. 826 

చ. నృపవర జాగు సేయ నింక నేటికి సన న్కఖదీశ్నీతుండ వై వె... 
నిపుణుల వేదపారగుల నిస లచిత్తులల గూడి వేడ్క తో 

నుపహృతసర్వకామముల పా ప్పగునధ్వరశాల సొచ్చి ని 

ద్దపుందమి యజ్ఞ కర్మము యథావిధిగా నొనరింపు మి త్తణిన్, లం, 
అధర్టూర్డూ.. (శ్రీమదక్వ మేధ యాగ ప్రారంభము. ర్రైుర్పుం- 

వు అని పలికిన నన్ముహీరమణుండు వసిష్థూనువుతీంబున బుశస్టిశ్ళంగుం బురస్మ_రిం 

చుకొొనివసి ఫ్టవామ 'చేవాదిమవార్షి సమేతుండి డై సునక్షుత్రం 0౫ బైనయొక్కళుభదినం 



బాలకాండము. Ag 

బున నానావిథనుంగళ వా వ్యఘోవష. స్వ నివావపూరప్రనంబునా సరయూళటవి 
రచిశం బై నయజ్ఞ్యవాటంబుం బ్ర వేశించి శాా్హ్రంబు నతి కో మింపక కల్పసూ 
తానుసారంబుగా యజ్ఞ కర్తారంభ ఫంబు6 గాపి ంచి పహూయాగమన ౦ బు గ్ుచుం 
డ సంవశ్సరంబు పరిపూర్ణం బగుటయు నయ్య త్తమాళ్వుంబు సనుబెంపె నంత 
నసి ఫోాదిమువాన్ష గులు బుకరిశ్ళంగుం బురసరించుకొని క కల్పినూత్ర పళ కారంబున 

మఖికర్మం "బో చంప నుష్పకృమించి శాస్తో క్షభంగిం ద్రవర్ష స్రింబు నుపసదంబు 
నుం గావించి యుప చేశ సా స్టింబున క కంకి నధికం 7 బై నె నకర ౦ బంతీయు నిర్వ 

రించి బహిన్సనమా నాదులచేత, ద శ్రత్మ_ రె "జీనకలం బూజించి ప్రోస్సవనం 

బు6 గావించి పవంపడీ యిం ద్ర సాననం హన నసోనమూాంశేంబు విధు క్షంబుగా 

నింద్రున కొసంగ్ని పొప పనివ రుం పై తోను రాజున స్లో త్రళ్ప్రుంబుల వేత నభిను 

తింప్ చియథాన క్కనుంబుగా మాధస్దందెనననన్లంబును ననీ యసననంబునుం గావిం 

చి వాతా దిస్ట్రలన ప్ర భృతిదోమంబు లెవ్పీయుది గలుగకుందడ సర్వంబును నుం 

త్ర వంతేంబుగా నిర్విఘ్నంబుగా నిర్వ రించి. . Sere 

"కే. పరంగవనయ్యడజ్ఞ మున గలపాజుఎందు,నా కృంయశ తానుచరుందు ముధాతురుండు ' 
శ్రాంతుండర తుండ విద్య రానిమూశుండరనీదూచిన 

లేం జొక్క..డైనలాని. . 

చ, నరమును బ గజుల్ న్ఫృప్పులు వై వ్ ఛ్యులు పాదజను బ్క_9నుంబునం 

దరుణులు చాసవృద్ధులును దత తురాజమహోశ్సన్యః స్థితి! . 

సు సుటిర న oA బ్రక్యహముం జూచియు సొ స్వాదురసోచీతాన్నముం 

జిరతుభలీల నిత్యము భుజించుచుం దృ క్తి నహింతు 'రెంతయున్. 880 

వా, | మ్రోయు నమ్మఖమునం దాలించినక' దట్ట మై 

'యతోంతస్ఫుట యాషకో క్ల నుగసార్టిహానాద మాశ్రాన నయా 

రా 

ఉనా / 

రగ 
॥ 

స్తుశ్రావళ్షైనదంబు, స్రీ. నవృముగ నాసోదీయతొం దీయతాం. 

చశ్రాణ్ "దన నున, నంబు: మ్చ్ సరా తంతేవ్య చ మున్నాదమున్. 351 

ఆ. అన్న పర్వతంబు లాజన్టి ప ప,నాహముల్, భవ్యసూపకాకభయ్య రాను. 

లేమి చెప్ప న నచ్చు నేక శ్రరశతేంబు, లగుచుం జూడ నయ్యె. ననుదినంబు. 

ఛా నానా దేశ నివా సు లై నప్పురుషు లా రీముణు లారా ఇగరుల్. 

నానాభంగుల నన్న పానవసు విన్యాసంబులం దృప్తు ల 

యానంనంబున భవ , నుస్తు, నృపతే యంచు న్నుతింసం గరం 

బానావంబు వినంగ నయ్యం బతి కిం పారంగ నశ్రాం ంతేమున్ , 883 

శే, విప్తనరుల కలంకృత వేషము లైన, జనము లిష్టృపదార్థము ల్బాల నొసల 
రందు. గుండలకోభితు తై నకొంద, ఆనాసరించిరి “వారిసాహాయ్యమునకు. 

మ. అనిశంబు న్యఖనుందు 'విప్తులు సువేపాక్యు ఈ లృ తాలంకృతు 

ల్క_సదుడ్యన్ల శికుంశ లస్ఫుకి త్తు లె కర్రాంతరం? ఎందు చూ 
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య9ినె దువరిమునం బరస్పరజిగీ పూయ తవేతేస్కు. ఇ 
రుయా 

సునయు కిక బహు సాతువానము ఖాని న్లావింతు రత్వున న్నజెన్ . న్ 
మొల లో 

. ధరగోసుర లన్ముఖ మున, నొరవ్చగ నానాంటికిం డ్ స యోగకుశలు లె 

గురుమిలెం గర్హ్యము అన్నియు గర వరుదుగ యు పిథంగ్ం గావ్ వంచి రొగిన్ వ్ 

. వెలయ సయ్యజ్ఞ్యమునం గ విఫ్రు, ఎందు 

నవ్రతుం శచావరతు. మంట 

దుం వగుణనంతుం డబహుశ్రుతుం డయోగ్యుం - 

ఉననులిప్తాంగు. డొక్కరుం.డై న లేడు, 891 

స్త్ భ్లుఖి న వవిభ వపిశెషంబున నయ్యాగరిబు. సెల్లు చుండ నము చయ్య్యాగ కాస్త 

జ్జ 'అగుబ త(జులు ప్రయోగకుశలు లె యజ్ఞ వేదనుందు నడుము యొక్క 

ప్లాతక రా పంబు సంన్థావించి దానిడశ్నీణో. శ్రర పార్ళ స్రంబుల భా హాం న్నీయ 

మా చ్రంబుదవ్వుల రొండు  చేవదాచయూాపంబులును దానిదతీణో త్తరపా 

ర పంబుబు నంటెయదూరంబున నాటు బి. నయ మయూసపంబులును దానివతీణో త్తర 

భాగంబుల నంతీయదూరంబున నాతు ఖాదిరయూపంబులును దానివత్నణో త్తే 

రసార్శ స్రంబుల నంతియదూరంబున నాజణుపొలాశ అమయాూాపంబులు గా ని శుకొవిం 

శతవ్ట రచి సమాణంబు ల న యేకవింశతియాపం బులు ఇాస్తో గ స్ _కృమంబున సం 
Kan) — కో 

షే. గా 
స్థాపించి స భాడంబు నాక్ గాగ ్ర-ా యూప JO నెక "_క్కచేలంబు వేత నాచ్చా 

దించి గంధపువుంబులవేత నలంకకంచిన నవుహాయూపంబు ల నూ్రనాతిః 
టో 

క్షంబు లై సుపీ. రాదిదోమనర్షి తంబు లై యప్టా శ్ యు_క్తంబు ల సున్నిద్ధంబులై 

దినియందు ద్ వపీనుంతు లైన ప్పస్టలచంన బు ట్ర.  కాలించు చుండి ని త్రై 

అంగున యూవో త్యయదిము గావించి కుల్బకర ంబుఆయందు నిపుణు లైన 

శ్రాహాణో + తేములు యూ పసంస్థాపనంబు* కొం చూ “ర్వంబె కావింపం దగిన 

చయనంబు గావింప సమకట్టి యథా శా స్తంబుగాం బ్రమాణ పిశ్ష్టంబు లైన 

యిష్టకల నగ్నా ్పిగార చేదియం దుపథానంబు చేసిన నది నరా ర్మైగర్చుస పతుంజై 

యధోగతవీకు ణం ౨ ప్రాజ్మఖం బై యస్టానశ ప్రస్తారాత్మకం బె గరుడా కా 
రంబుగా నొప్పు చుండె న సత బూరోక్ట్ క కయూపంబులందు శాస్త్రానుసారంబుగా 

నింద్రాది దేవతల నుశ్జేశిం చి గ్రామ్యాపళువులం బంధించి. యారోకంబులందు 

సూ-క రపన్న గ పతతి వృముఖారణ్యపళువులం బంధించి వేదో క్ష వ్రకారంబునల 
బర్న్ సతేంబు | “న ర సయారణ్య సశువులవిసర్హ ంచిశామి త్ర క్ర స్థానంబునందు యాగీ. 

యం క నహయంబును గూర్తాదిజలచరంబులను దదనస్టరే ఛా బె నగ్రామ్యుపళుజూ 

తంబును విశసన్య్యాంబు సంగ్రహించి రిట్లు యూపనిబద్దంబు తై నమున్న్నూజు 

సృథా గపకువ్రులను సర్వరత్నవభూషితం బై స నవహాయరత్వీంబును విశసించి రంత, 

గాసల్యాదిరాజపత్నులు శామిత్రస్థానంబునందు మృతం బె నవాయంబుక డకుం 



న్ 

శాల కాం ప ము. 51 

ని సవాస్థపసస్యంబుగా. బరిచరించి నిరవధిక శ్ర ద్ద చేత సువర్షముఖం బె ననూచీ 
 యంబుననయ్యశ్వ శ్రే పషంబున కసిపథంబుల? గెల్సించి రంతం గాసల్యధర, సిద్ధి 
వడయం గోరి మృతిహాయక భే ఫబరస్పర్శనిందారహిత చి త్త యే యయ్యశ్వంజు 
స ర్ 

29 ౭ గూడ యొక్క_కా త్రి త్రై నివసించె నప్పుడు తత్కాలదవ్నీ కార్థంబు దశర 

ధథునసివలన . బ్రహ్మా మహీవమ్ని హోత వావాతీను నుద్రాత పరినృ త్తని నేధ్వ స్యండు 
పొ'లాకలిని గృనుంబున బ్రతిగ హించి భ ర్తలుం బోలి హస్తగ్గ్నవా 
ఆంబు€ గావించి యన్షశరభుని అన. దశ్చంతినిధి ద వ్యంబుం గొని వా గలం 

(టే మణి నతని ఫొసంగి రంత నధ్వురు సీం: తురంగమవస నొకర్షి ంచి నియశేంద్రి 

యుం జె డై వహ్నీయందు శ్ర శ పణంబు( గావించి శాస్రో క్ష ప ప్రకారింబున పోేమర 
బు జేసే సె నప్పుడు 586 

కే. ధన్యచారిత్రు. చై న నయప్షళర భేంద్రు, 

డొప్పు మిోజింగ నవ్వ పవలేమభూమ . 

గంధ మాస్వాద। నము సేసీ కలువనిచయ ః 

నుంతేయును బాసి మిగుల. గ్భతాస్థాం డయ్యు. _ : 3589 

పది యార్వురు బుత్వజు లిం, పొదవ వాయాంగములు పచస మొనరించి ముదం 

బెదుగ శిఖయందు వేలిచి, పదపడి తచ్చేష మర్జి బ్రాభించి. రొగిన్. 340 

తే. వసుధలో నన్యపళువుల వపను బత 

న, 

శాఖయం దిడీ వేల్తురు కాప్రుఫః లం 

బరంగ హయమేధమఖమందు వె వై తసంబు 

మింద నిడి హోము 'మొనరింతు రాదరమున, 841 

మణి యు నయ్యకశ్వ మేధంబునకుం జతుష్టోనూత్త కంపే బే నజ్యోతషోనుంబు ప్ర పథ 
మాహాం బనియు ను స్ట్ సంబు ద్టితీయావహాం బనీయు నతి రాత్ర ౦బూ తృతీయా 
వాం బనియు నిట్లు కల్పసూత్ర తృంబ్తుచేతను దన్తూలభూతము లె నభ్రావ్యాణముల 
చేతను. బలుకంబిడుటవలస ల దన్న హాయజ్ఞ బు ,త లే, ట్రహాం బనంబడు నీ టా క 

పృకారంబున నశ మేధంబుం గావించి తడ గభూతంబు ఆ లె నజోతిష్టోమాయు 
రొతిరాత శోద్టీయాపో పో రామా ఛిజిద్విక్వజత్స )భృతిబహబయజ్ఞ ంబంలం గావింకా 
జొ సి-తెఆజంగునం దొల్లి బృహ్హానిక్షితం బై శై ననమ్మహాయజ్ఞ ౦బు సాంగంబుగాల బకి 
సమా ప్రి ప నొందించి. “ 8542 

పశోతర్తు( ల ల్రాజ ముద్రాత రం త్రరం బముదాార బ్రవాకు యాను దేశ 

పాధ్టరషునకు వేశ్మ నపర జేశంబును యాగదడథ్నీణ గాంగ నర్ధి నానా 
నొసంగిన వారు తొపసుల మై వనమున వ రించువరాకు నీవసుధ యల - 

మను జేంద్ర నీకు. గృమ్మణ విక ) క్ర ర్రయించెన మానవుల న్య రత్నా దికముల 

సె, నిచ్చి కై "హని సం్రీతి శేలు మనన. గోట్గోన్రుల మజీ దళకోటివుణులం 



UK 

ee 

తే, దిర్టజుల హింసించి తీపసుఐ వెదకి చంపి, సురల బాఖించి జన్నము త్రైచి స్ద్గ 

బున నంశనర్ణనుం ౦ తె, తేన రారేసువ ఉసుతుని దయ సేయు మొగిన్ . 

గోవీనాథ రామాయణము 

గొంచనం బొకశతకోటి గరిమనొసంగి, ఛా తియ మణి గొానియ నద్దశరథుండు, 

అంత నాబుత్వెజు బందు యాగ వజీణార్థంబు ౯ లబ్ధం బి బఐ నధనం బరిశేయు 

నస్మబుశ్యశ్య్ళంగు లకు సమర్పించిన నమ్మహోత్తులు యథాళాస్ర్రుంబుగా విఫ్గా 
గించి బుతే్టిజుం కంనటిీకి వే న్ రేటు యుసంగనం బ్రతిగహీంచి యేమందణను 
సంతుస్టాంతీరంగుల మైతీ మని పలికి యమ్యునిపుంగవులం గొనియాడి రంత నన్న 
పీంరవుణుం వు యజ్ఞ ద 'ర్భనాక్థంబు సమాగతు 3 లా.న బ్రాహ్మణులకు జంబూకకీ 
సృభోనం బె నహిరణ్యం బొక్క_కోటి యొసంగి వాసాభరణంబులం గ్ ్రినద 1 చ. 2 

దు లైన న యాచకులకు హూసాభరణంబు లొనంగి నార లండు సంవ, పీతు లగ 

(_ 

b7 
నుండ వానును హర్ష పర్యాకిలేకిణుం డై భి కిపూర్వకంబుగా నందిటికి దంగ 

రె సు ర 

చరితా నుంబు6 వపిన. విశ! 

లి జ జ వ ఆస్! వి అభి ముక "ససది రస్తు అ మోప తి కాజ నఖరాయ నాఘవాయ 
| గా ష్. 

యనుచు టెక్కు గతుల నాకొర్వోదించి రా, ధఠరణివవిజు తెల్లం గరుణ నృపుని, 

దొురితహూరము కీ ర్రికర నున్యరాజదు, హ్య_రము స్వన్గసౌఖ్యకరము నైన 
ముఖము: జేసి రాజు సు కానవీయ జ చరితుండా, బుశర్ణిశ్ళంగమాాని కిట్ట కీకు అనియు, 

అనఘాత , మాప సాడం,బున మజ ము పది సమా క్రి కః బొండె నింక ముదం ల 

వన 94 
ల 

ఇ 1 ద్ వలి దగా సజు క ని eT sf ఎరుడు యుకే క్ళంగముసె సు రకా మష్ట్రీ చెయ నారంఫెంచుట. చదు 

నా విని య త్తిపస్వీకులనాధుం శొకించుకొసేపు ఛా ఫ్ట్నని 
స్థావశుం ౩ పవంపడి రనా సతి క ట్లును నీమునంబునం 

ల 

భూవం చింత సేయకుము హహ శ కుష్టయ ముద్భువిం-ద ont) నీ షష” 

కాపిధ నుంతీల గాంచితిం చద న్ ముగా “నాక యిష్నీ. జేసెదన్, 848 లె 
అని పలికి సమాహితచిత్తుం = యతీంద్ర ౫ూసదర్భి యగునమ్మునిపుంగ వుండు 

పమ ఎ 

వహ్ని ప్ర లిప్థా పనంబుం చేని యధర్వణో క కప్ప కోరంసున మంత్ర ప ప్ర కాశితకర్షం 
బగ్వుహా కో ముంబుం గావింపం దొజంగన సప్పుడు భాగప్ప పతి గ్రీహ్మాంబు 'జేవ్న 

గంధర్వసిన్ట విద్యాధ రాదు అచ ృటికిం జనుజంచి యంతకు మున్న దూానిమం శ్ర 

బలాహూూ ను మానుం డో చనుదెంచి యున్నలోకక ర యగువిరించి నవలో 
కించి యి ట్లనిరి. 949 

-ంధ్ధుర్లు పుర కెమేస్ట్ర మం దాస్తాతు లగు చేనచెలు ట్రహ్మతో మొట లీడుట, చరం 

వాణీవమనోనాథ వాసవవందిత లోకి 'సాయకభ క్ష లోకవరద 

మును మోరొసంగిన ఘనవరంబునజేసి రావణుం డనియెడు రాశుసుండు 
ముత్తు. హై ఘనబలోచ్వ తుం ౩ నిత్యంబు లోక త్ర యంబు జీకాకుల జేసి 
శకాదిసకణదిశా పాలకులం దోలి గంధరగ్టియముబ సోని పణిచి 

4 
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తె, 

బాల కొౌందడోము, న్జ 

సాభవిద్యాల రాదల సవయం వేసీ, కన్ను గొనక న _ర్తించుచున్నవాండు, 

. మవనుంషు ప్వ నోడె నీత భా నోడు వెన్నెల గాయ ని వో జై జా 

రవి తపీయింప నోజె జలరాసులు పొంగి చెలంగ నోడ్ ము 

తావు నలం జూప నోడ విభవోన్నతిం జూపంగ నోడె శక్రుంం౯ 
భుననభ యంకరస్కురణం బొల్చ్పుదు రంత సశాస్యభాటిక్న్ . వ. 

అసురుల చెత బాధితుల మై పను లన్నియు మాని కేం బవ 

తస చెడి భీతిం జేయునది లేక పవించుచు ను నున్నవెర మో 

యసురవిరోధినందన దయాపహృదయా వము నావరించి వాం 
ఉసువులకుం దొలంగి చనునట్టియు పాయముం జింత సేయ వే. రకస 

ల 

. అని యి టాసురకోటి నల్క ననుకంపాయ త్తవెతస్కు. Ea 
tn 

పనజూ తాసనుం ఉంతీం గౌంతవడి భావంబందు. జంతించి య 

మ్మనుజాంధ' ప్ర భు డీల్లు స ట్టివిధ ముం బాటించి యూహించి ప 

కేన మూాదంబున వారి కి ట్రనియెం బ్రావృటా_ల మేఘార్భ టిన్. జిత 

. నిను డోనిక్ణరులారి ము న్నతం ఉఊొగిం బెక్కేంక్లు నన్లూర్చి కౌ 
ననఘామిం గడుఘోంనిష్టం దపముఏ గావించి మెప్పించి mI 

య్యన గంధర్వవిహాంగ చారణమరుద్యమీరగ శ్రే ణి వే 

ననిలో నాశము నొంవ కుండ వర మొయ్యం ని సొన్నవాః డెంతయున్ .. 394 

కావున రావణుం గెలువంగా సవుకూపదు మొ కోతేండు నా 

చే నర నుందినాండు మజచె న్నరవానరజాతిచే ననిం 

జావనియవ్వర౦ బడుగ సభ్ధాముంగ్త యటు గాన వాం డ్రింకం 

చేన వలిర్చుమానవుని చేతనుగాని యడంగం జెంతీయున్ 
ఇంతటి పని సాధింప న, లంతులచే నగునె శరధి రాజకుమారీ 

కాంతునకుం గాక మన కింకు నింత విఛారం బి దే హీిశమతులార్య్మా లన6 

ఆక CR ప్ 

. కరుణారతు శరణాగత, భరణోచితు నఖ భోననషాలనదీ మో 

చంణోద్లతు దనుజూహితు, శరణము. గొని మనుట యొప్పు జాలం చలంపన్, 
య | జీ 

_ంర్టుర్లు ట్రవ్వాది చేనతలప గ నాగాంపంబండు పొడసు అపుటుం ఇటీ 

అని పలుకు చున్నసమయంబున, 350 
బుధజనకులననంబులు పల్లవింపం జేయుబం 'జేసి మాధవసూ ద గాంచి 
కొవురొప్ప నతలోకతమము బాయంగం జేయుకతన విధుం డ న ఖ్యాతి వడసీ 
సాధుమానససరోజము వికసింప జేయుట జేసీ హరి యన నొప్పు మ్ోాటీ 
ఘారిపిశ్వంఛభ రాభారంబు దాల్చ్బుట వలన ననంళాఖ్యవాసి కెక్కి. 

గదయిి శెంఖంబు చ కొంబు గొస్తుభంబు, లయ నందక ప్రే వత్సలాంఛ నములు 

శారవన మాలికలు -పమచారుపటము, మేన దీవింప భరపీజాని దో౭చ, 
లే 
ళా 



కశ. గోపీనాథ రామాయణము 

ఎయుర్లూ దేసతలు శ్రీ నారాయణునికి వము పొధల చెణింగించుట. చ్టుర్టుం 

క, ఈవిధమునం బొడసూవిన, ్రీనల్లభుం గాంచి వినతింజేసీ ప మోదం 
._ చావహీల త్ర ృవిధిముఖు, జపత! లిట్లనిరి ఫాలదీప్తాంజలు 1 లె. 36 

శా, దుష్టాత్ముం డగురావణుం డనెడునా పొవోపాచరాధీశ్వరుం 
డష్టాశేరద్రు లం బాజం దోలి దివివద పత రగాదుల్ కటా 

కష్టం బరమ. ణకిం దుచుం బణగ నుగ గ సృారదోస్సారుం డై డో 

' శిప్టాచారవికీ వాను. డై జగములం జ్ కుం జేసె నహిన్. 

నీ రభుణీయనం కనా రాము టేళంబుల విహరింప నుటచిర 'పల్పుచెలులు 

801 

ల వేడ డం గీ 'డెంప వెటుచిరి కంపురుషులు 

న. సె భాగంటులం గ వాన విజచిరి నాకివరులు 

చటులమణి ప్రభోజ్జ సలవిమానము అక్కి & తిరుగంగ వెజుచిరి పరమసిద్దు 
. శే, లఖలదిగధీ శ్వోరులు ఛీతి యానహ్యిబ్బం, దివిగి పురములవాకిళ్ల "దెజివ అచ 

. . శేమిం జెప్పుదు మయి రమేశ దిరాకు, చాన వేంద్రునిరాఘాటఛాటిం జూచి, 

మవనజాయోౌ మును మీరు సత్కరుణ నస్వస్నత్వము౯ా సంకేతం. 
బెన్ ముపత్వ మొసంగనందున ముహాత్తా శేంబన ల్వానిరా 

. క నిరీశీంచి మొఅంగి పాటీ చని ఏలో న టి ముబ్బంగి మా 

కను వై తోడ్పుడ కంక్రనం గలదె జేవా పాణ మిన్నా ఫషిన్. 803 
cn 

శా, సామాన్యేతరభంగి "జేర్చి యనితోం జంపంగ నీ వోవీతే 

నేమో కాని దురంతదుస్పవాఘ నాహీ న స్ఫురద్ధోరసం 

గ్రామప్ర, స్ఫుట బాహుక్ "ర్యమున లీలం 7 గ్రాలువాని న్పమి 

ద్ఫూమి న్నే నేము వధింపం జూల మసురేంద్రు ౯ మాట లిం కేటికిక్ £64 ర. 

న 

క అనిశంబు మేలు మేలని, సనకాదులు వొగడ రాతి త్రిచరవిభుని దశా 

స్యునిం దునిమి ముజ్జగంబుల?, ద్ర ణుకేగుణా కరుణ నెలయ రజింపం గదే, 

రురు. దేనతలు శ్రీనారాయబణునికి రాసణు] సధోవా పాయంబు( చెల్పుట, శరం 

చ, అని సుర లాడిన న్విని రమాధిపుం డిట్లను సాధురక్షణం 

=. బునుమజి దుస్ట్రశికు ణము బొూల్పుగ మాకు నిసక్షధర్ష్య మిం 

తనం బని లేదు మోరు సుగుణాకరులార రణంబునకొ దఠా 

ననుని వధించి మోకు భువనంబులకుం గడు మేలు సేసెదన్ 866 

క, సందియము విడిచి రణమున, నందముగొ వాని జంపునట్టి యుపాయం 

బందజు చింతించి రహిోకా, డెందము రంజిన్ల మౌాకుం చెలియం జెపుండి, 367 

చ, అన విని నిర ప్రవరు లామభువై. రికి విన్నవించి రో 

ప్రణుతగుణా సుడర్శనధథరా సకలజ్ఞుంయ ప్ నమ్మం జ 

యస్టన సదుపాయముం దెలుపుం పంచు నచించుట వాలం జత్రేమై 



బాలకాండము. ర్డ్ 

నను సుదిం దోంచినంతయు ఘనంబుగ. బెల్పెద' మాలకింపచే. 8కి 

శా,డేవా తొల్లి విరించి గూర్చి హాఠ ముద్దీపింపం బెక్కేండ్లు నా 

-జేవా రాతి దసంబు సల్పుటయు నచ్చేవుండు తా వచ్చి తే 

తాప్ప్రవీణ్యంబున కిచ్చ మెచ్చి | కృప సాంపార న్వరం బిచ్చెద. 

న్నావాక్ళం. బద నమ్మి ఘోరతీపము౯ దై డై కేంద్ర చాలింపుమా. 839 

వ. అని పలికిన నద్దశముఖుండు సుధారసోపమం బె నయరవింవగర్నునివచనం 

బుల కలరి త్రపంబు సాలించి నమస్కారంబు. గావించి యంజలిం గీలించి యా 

గమసూ క్ష కులం బ్రస్తుతించి మహాత్తా నాయందు గృహ గల దేని మనుష్యుల 

వలనం దక్క. దక్కేనసమ స్త స్తభూత౦బులవలనం జాన్ర లేకుండ వరంబుం గృప 

సేయుమని యడీగిన నప్పర మెఫ్టి, యట్ల యగుంగాక యని. పలికి యంత స్థానంబు6 

జేసె ని _క్రేజంగున న దై తేయవల్ల భుండు మనుజులు హీనవబలు లని తలంచి సరకు 

గొనక వారి నిరాకరించి తేక్కి_నవారివలన మృత్యువు లేకుండ వరంబు వడసీ 

ఏరస్టిదర్పితుం జై జై యవక్రపరా క్రమంబున ముల్లోకంబుల నా క్రృమించి సమ స్త 

భూతంబుల బాధించుచు విశేషించి, కామవ్యుసనంబున. చాపం బని తలంపక 

పుణ్య్యాంగ నలం జెజపట్టుచున్న వాం గ  ప్పాపాత్తుని నునుపాస్టనతారంబునం గూని 

తక్కి నయవతారంబులచేత వధింపంగూడదు కావున మోరు మనుహ్వురూపంబున 

నవతరించి రానణుని వధించి లోకంబులకు. బరమకల్యాణ౦బు సంపాదొింపవల 

యు నీవే గతి యని శరణా గతులమె మొణు లీడుచున్న మమ్ము రత్నీరిప వే యని 

య భ్యర్థించిన నవ్విరించిగుకుం డుదం చితకరు ణాకటామవీయ్ ణంబుల నిరితీంచి 

వారి కి 'టనియెం a7t 

_ంద్టుడ్టూ శ్రీ నా రాయక అ౪ంం౬డు చేనతీల కపేయదానం బొౌసంగుటు. ర్రైురుం- 

చ. అనిమిషులార మోర లీపు డాడినకై. వడి మానుపాకృ్ళతొకా 

దనుజునిం జంపి మోకు. ట్రమడం  బొనగూచ్చెద నెందు. బు ట్రుదుం 

_జనకునిం గాంగ నన్వనిం బృసన్నముతి నరియింతు నే నకి యం 

దనరుదు నెని న్నిర=పములు దడాల్పుదు, నీంత యెొజుంగం (ల బల్కుీ, 8171 

ఉ. నా విని నిర్లరుల్ కమలనాభుని కిట్లని రయ్య సర్వనో 

త్రానరమాళీరత్న రు చిరంజత పాద సరోరుహాుం డయో 

ఛా్యావిభుం డాథ్యుం డాదశరథావనినాథుండు పుత్ర కాము జ 

వావిరి దీకుం హైక్ ని “పూనం బొనరించుచు నున న్నాం డిం: కా “లి? 

Ear సుశ్రావ్యన్ఫుటవీరశబ్దధరు శై Zz శోభిల్లునా జే టేనికి: 

హీ త్రీకీర హన పమాన లై కలము నారీరత్న ముల్ మువ్వ ర 

కోతివ1లు వాశియందు. జతురాకారంబులం బుటి చె 
టలు 

త్య శేషు న్వధియించి సల్క్తనణ దేవా నమ్ము కక a 



కరీ గోరీనాథ రామాయణము 

Fra mz 

అని విన్నవించిన విని సర్వలోకనమస్కృతుం డగునాసుదర్శనధరుండు సంపూర్ణ 
నునోరథుండై కరుణాతరంగితొ పాంగవీకణంబుళొలయం బురందరాదిబ్బందా 

రకులం జూచి మూరు వజువ వలదు మోచెవ్పీనక్రమ బున నిజ్దశరభునకు. నాల్లు 

రూసంబుల నవతరించి యొక్క_చమాపంబున సబాంధవుం డై న రావణుని నొక్క 

పంబున నిం దృజిత్తు తు కొక్క_సాపంబున గంధర్వునినాక్క రూపంబున లవణుని 

సంగ్రామరంగంటునం బరిమార్చి లోకంబున క నత్యంతసంత్ పషంబు సంపాదించి 

బదనొకండు పెలసంవత్ప్సరంబులు రాజ్టంబుం జే చేసి కృ తార్థుండ నై నె కృమ్ముజి ను 

దియదిన వ్యస్థానంబునక కుం జని యుద ననియభయడానం బౌసంగి బృరదారకసం 

వోవావంగ్యమానుండును గంధర్వగీయమానుండును సనంచనాడిను హోయోాగి 

సేవ్యమానుండును నై నె యప్పరమపురుషుం డంతర్తా గానంబు6 వేస నంత మహీం 

దస్కభ్మాకిబ్బండారకులు యాగభ్రానగంబులుం బరితుష్టు లె రావణునివలని 

భయంబు వవలీ పీతానుహుం గొల్చి నిజనినాసంబునకుం జని రంత. 3714 

డయ ప్రాజాసత్యి పురునుండ డు దివ్యాపొయసంబు దకెరభున కొసంగుటు: రురు 

పుత్ర కాముడై | దశ రథ భూవిభుండు, బుశ్యశృం/గసండు చప్పినరీశి నియతి 

"క క్రాలందగుభంగి వేననుం తే శ్రములవచేతల, దవిలిహోమంబు(గావించు నవస రమున, 

కొంజాతసఖసమాకారంబు గలవా (డు బ్బలితాన్నిశిఖభంగం 'జెలంగువాండు 

రమణియతరక కృష్ణర కాంబరమువాండు తామ్ర్రునుయూఖవన్త ౦బువాండు 

సముద్యదివ్యభూ షావి ౩ "ెవమువాండు కమన్ముళుభలక గములవాండు 
జ లక్ళంగము మువమాడ్కి జూలనొప్పుగువాండు ప్రబలశాగూలవి క్ర క నుమువా౭డు 

బలము ఏర్యుంబు తేజంబు గలుగు వాడు ఏ దివ్వ, హూపంబువొరడు పదీ ప్ప కనక 

వర్దములవాండు దుందుఖిస్వనమువాండు, వారుసుస్తి ్ నగ్గభునశిరోజమపల వాందు. 

నిరుపమాన ప ప భావుండు పురుషుం డొకండు, దివ్య పాయససం పూర్ణ ద్ _ష్టకన 

రాజుకాంకళవకి దర మ్యువాత్రం గాంతేనుంబలె బాహులం గడియ బట్టి, 

. భునయాగదితుం గె కొని, తనయుల బడయంగం గోరి తప్పక హోవుం 

జొనరించు చున్ననరపతెం, గని ప్రాజాపత్యపురుషుం గా నను. గనుమా. 819 

(1 లక్ ర్తి és 

న్ | 
పద్యుఉరూ పంిబున6 గ్రా లెడుయజ్ఞ ప పురుషం బొడగని న్భపుం డే 

న గ జః ky 

ట్లనుం గేలు మొగిచి దేవా, పని  యెయ్యది నాకు భనక్ళపం 'దెలుపం గదే, 

అనిన ప్రాజూప పతేస్టన నరుండు ౫ గృమ్మణ నమ్మహీపతి కిట్టనియ. 880 

భూవర నీ వొన స్పృభునపూడలు గూర్ష్మ బ్రతి గ హించి యా 
స్టే క ల్ల మెచ్చి తమి దీరగ నీకు నే వాసం మంచు నొ 

దే వరదివ్య పాయసము జెచ్చెరః బం Ke చెచ్చినాండ సాం 

వానవహిలం బ్ర జూస్ రము న య్య్యడు వ బ్రతి కృహీ ంపుమోా. 58౬1 

ప. ధన్య మారో గ్యవర్దస సున్యదుర్ల ) భంబు కన దేని నీకూర్తి సత్ను లకు నా 
er యు 



బాల కొండ ము, న్ 

సంగు మిశ్పెన వారు కాంత గొని మెసవి 

కొడుముదంబునం నొడుకులం గాంతు రనఘు, ప్రై 

వ, అని పలికి యద్దివ్భపురుమండు చేవాన్నసంపూర్లం బె నహీరణ యకలళీం 

బొసంగనం ౫ కొని యద్దశ రథుండు నిర్ణ నుండు ధనంబు నాందినచందంబున 

పరమానందభ “రత చేతస్కుం డై బ్రియదర్శనం బై నయయ్యద్భుతంబునకు 

భ_క్రిపూర్వకంబుగా6 ట్రదక్నీణంబును బ్రణామంబునుంగాపంచి తన్ను గృ తా 

స్టనింగాల దలంచుకొనుచుః దనయనువుతంబున నమ్మహోభూతం బంతీ ర్థానంబు( 

శజేసినయనంతరంబ యజ్ఞకర్మంబు సాంగంబుగా నిర్పు రించి సొదరంబుగ 

నప్పాయసకలశంబు శిరంబున నిడికొని పత్నిసమేతంబుగా నంతగపురంబుం 

బ్ర వేశించి పాగజా భిరాము౦ డగుచంద్రుండు నిజకరంబులవేత నభంబునుం 

బోలె నిజానందరశ్షుల చేత నయ్యంతగపురంబును బ్రకాశింపం జేయుచు చేన 

దత్తం బై యమృతోపమానం బైనయమ్మహనీయపాయసాన్నంబు దైవ 
చోదితబుద్ధిం జేసి ప్ర ల్య్యేకంబుగా విభాగించి. 858 

దారా గ కరథుం డాడివ్యపా యసంబు విభజించి భార్యల కొసంగుట. శ్వా 

తే, సగము గాసలష్ట కొసం౭గి యాసగములోన 

గ్గు 

సగ మలసుమి త్రకొస(గి యాసగములోన 

సగము గై శీయ కొసంగి ప పుసన్నదృష్టి 

మిగిలినస గ౦బు మరల సుమిత్ర కొసం, 984 

ఒసంగిన నయ్యుమృాతా న్నము, మెసపీ మిసిమి పసలు పొసంగ మెల్లన దగనా 

సలంయపాణులు మువ్వురు, వెసం దాల్పీరి గర్భము బ్రఏీణత మెజుయన్, 

, ఆరఘునంశే వరుష్టం డపు డ డయ్యులనాగలగ ర్భృచిహ్నముల్ 

వారక చూచి చి త్హమున వారనికాతుకహర్ష రాగముల్ 

గూరంగ నన్య కార్యములం గూడక రేం బవ 5 లాక్కరీతి నా 

దాగలం గూడి చె న్నల రెం దారణ గూడిన రాజుకై వడిన్, రంగ 

మజియు నాహాఢగర్భ లై యారాజపత్నులు పహుుతాశ నాదిత్వసమాన తేజు 

లె యభూతపూర్వకో భావి శేషంబున నలరిరాదశరథుండు సుశేం ద్రనసిద్దర్షి గణా 
యిం 

భిపూజతుం ై డై నహారిచందంబునం దేజరిల్లు దుండే. §67 

ఇట్లు నారాయణుండు "ేవహితముకాటకు. 

నుర్వివి భున కపత్యత్వ మొందు చుండె 

సకలలో కేశ్షరుం జైన జలజగర్భుం 

డఖలదివిజులం గూర్చి యి ట్లనుచుC బలికి, బంక 

౬ 



బ్ 

(84% 

భ్ 

ఆ, 

శే, 

"గోపీనాథ రామాయణము 

-ంధుర్టు బ్కహ్మ దేసతేలను నన చరయోానుల బుట్ట నియోగించుట చ్రుతుం- 

. మనకు హితంబు సేయుటకు మాధవుం డుర్వి జనించు చున్నవా. 
డనిమిషులార యవ్విభున కాజిని సాయ మొనర్పంగా రపీకా 

మనమును ధాత్రి. బుట్ట నగు మానక బుక్షవనాటయానులం 

దనువ్రుగ ఏర్యవంతులగు నట్టివలీముఖులక౯ా స్త జింపూ డీ. 859 

. ముజియు బలవంతులును గామరగూపులును మాయావిదులును గరుడానిలతుల్య 

వేగులును ఘభూళులును నయజ్ఞులును బుద్ధీసంపన్నులును విస్తుతులసరా రను 

లును నుపాయజ్ఞులును దివ్య చేహయు క్షు కోలును దుర్మయులును సర్వాస్త్ర 

యోగనం హోరాదిగుణయు కులును నమృుతప్రాశనులు ANON 

వానరుల యకుగంధర్వవన్న గసిద్ధవిణ్యాధ రన్న రాప్పుక *కాంతబణయందు మో 

మో యంశంబుల వేజ్వేజ సృజింపుండు 

. సృష్టి ని నింతకు మున్నె నాచేత సృష్టం 

డ యె జాంబవంతుండు బుమోౌధి నాథ్టుం 

(డు కడు జ్బంభి మాణుండ నై ననాదు 

ఖమునలన జనించె సముత్సుక తను. 

క్ 

7 &K 

-ంధ్రుర్టు దేవతలు ననచరమయోనుపిల ద తన్నామంబుఐ నవనతరించుట., చుర. 

. అని నయ మారం బద్శభవు: డాడిన న ట్లానరింతు మంచు న 

య్యనిమిషనకుర్ణి లందజు నిజాంశముల౯ా సృజియించి రాథ్యుల౯ 

ఫఘనతరసింహవి క ముల గ్రావసమానుల నాత్ర తృతుల్యుల౯ 

ననచరవీరుల౯ా 'పలవివర్ణనో లలా భువన ప్ర సిద్ధుబన్, 

. పొలుపుగ శ్రక్రు నంశమున( బు క్రైం బ్ర శాపజతాంశుమాలి దో 

రృలపరి పాలితోగచర పాళి 'దురంతని తాంతవిద్విష 

త్కు_లవనకీలి హౌ పావముశతతో యజ మాలి యనారతాజిని 

వృబజయశీలి వాలి దివిపద్ధుణసన్నుత శౌర్య శాలి యె. 
: ఉగృకరునంశమున విపుల వుండు లోకళీకరస్ఫుటరిపునం 

శగావభఘనశ తారు(డు, సు గీ వుండు వుస్టై. బూర్హ సోమునిభంగిన్. 

ధ్ పండు శూరుండు వీరుడు. తొానుండు క్  గ్రజితవిమల తారుండు సుగుణకో 

దారుడు నరాతిలోచన, ఘోరుండు జని .ంచె చేవగు రునంశమునన్. 

అవని, గిన్న కేకు నంశంబున జనించె, జగము ఈ లొక్క భంగి సన్నుతింప 
దై త్యసూదనుండు భె ఖై రనిక్షితగంధ, మాదనుండు గంధ మాదనుండు. " 

వరక ర్యాంకమునం బు కై పిఠలోక 

నుకేబలు(డు బారిశౌర్యనికి తబలుండు 

890 

891 

898 

896 



చాల కోండము “59 

సంతకౌదార్యముఖగుణోజ పేలుడు క్టీ్ట 

కులుండు రిఫువంళశవనద వానలుండు నలుడు, 897. 

వాలాయము వినుతీమహో, కాలుడు దుర్త్శదవిపత.కాలుండు ఘనవా 

గాలు(డు జగదభినుతీరణ, నీలుండు నీలుడు జనించె శిఖయంశమునన్. 896 

బృండారకకులనై ద్యులు, పొందుగం దమయంశ ములను బుట్టించిరి య 

స్పందపరా కృనువంతుల, 'మైందద్విపిదు లనువారి మర్క_టనరులన్. 899 

. సునబలుండుసింధుపరియంశమున జనించె, నలసుపే.ణుండు వన చరకులవరుండు 

జవవినిర్ణితేశర భుండు శరభుం డ నెడు వనచరవకుండు పర్షనుష్ట్రవబన( గలిగి 400 

. అంతే “ బ్రభంజనాంశమున నద్భుతేభంగి సమిన్నయాకర 

సాస్టంతుండు నీతి మంతు. డతిశాంతుండు వె వై రిక , తాంతుండుకా సుధీ 

మంతుడు ఏర్యవంతుండు సమంచితవి కృమన వంతు. జాహానూ 

మంతు(డు గశై సర్వసుర మానితచర్యల నొార్యధుర్యుం డై. 401 

. సురగంధర్వభుజ గఖే, చరకిన్నరసిద్ధ సాధ్యచారణవి ద్వా 

ధ రమరుడంశేంబులం గట్లరి పెక్కరిడ్రు, ఘునబలులు క్రీశ శ్రేష్టుల్. 40:2 

కే, బుతుగోపుచ్చవానర, స్రీ వక మొండి, నట్టిగంధ రణారణ యతనిద్ల 

“డ్రి 

రే 

పుణ్య సతుబందుం గశనోపుచ్చభల్ల నరుల బుట్రంచి రఖల దేవతలు కీ చీలి 408 

. వ వేల్పున శిచాషం, బేవేషం 'బెట్టశ "ర్య చెసంగం బొసంగు నా 

జేవ్రనికనయుల కలవడె, నావేవం బట్టికూప మాశె "ర్యంబుల్ . 404 

. సమదవగజశె లసంకాళు లమితీబలులు 
a 

పర్యధనులు విక్రాంతులు "వేగవంతు 

అనఘులు ప్రఠౌ పవంతులు ఘనులు నలయు 

నట్టిమాపంబుం గొన నేర్చునట్టివారు. 05 

ఇత శేతరానుర క్తు కులు, చతురులు సకలజ్ఞు లాజి సంస కులు ను 

ద్ధి రిపుల నొడువ శ కులు, ముతియు క్రేలు మంజుమధుర మానితసూ కుల్, 

సేరధినాథుని దాయటం జాలుదు రతిజవగరిమచే గాంభీర్య గర్లిమచేత 

ఏలు సుకొండల నై సం బెకలింస నే నరు బలముచే సరగ లముఖేకే 

మిహి కాంశుధ గు నన మెప్పింప గలరు దోశ్ళ_ క్ చే ఘువతీష త్స క్తి క్చేత 

హం నైన మోాజనే రురు భూరిలాఘవమహిమ చే ఘనదీ ప్రి వీ మహీ మచేత 

. రూపవంతుటు చటుల, పతాపనిధులు, వృతపాహాణనఖదంక హూతు లుగు 

లఖబదివాన్సి!న్ర స్త్రకోవిదు "సమితయశోలు, మేఘగంభీరహోము లమోఘజబలులు 

. మణియున. ప్ర మేయసరాక “ములునుబహువిధ సంస్థా నవ్యంజనలత ణో వే వేతులును 

మేఘబ్బందాచలకూటకి కైర్నులును యుడ్గక ర్య విశారదులును దుర్గ కాం తారద్వీప 

సంభవులును శతసహ స్రాయుతేనియుత యు తా ర్బుపసంఖా ఇష్టతులును నై పుడమి 
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. యీనిన 'తెజుంగున నిజలజలధివలయిత మహీ మండలం బెల్ల నిండి మెండుకొని 

G, 

శే, 

న 

(ప్ర చండపరా, క్రమంబునం గ్రాలుచు. 408 

కొందు శే కనందనునిం గొందజు సంకొజమిత వుత్రు నిం 

గొందజు మారుతాత్తజునిం గొందటు నీలుని. గొంద తానలుం 

గొందజు తారముఖ్యులను గొల్చి హిమాచలమందు. గొండణుం 

నొందజు మేరుముఖ్య గిరికకాటముల నసియించి రెంతయున్ . 409 

బుకుగోపుచ్చ వా నరశేణి కెల్ల, నాధుడై నిర్జరకు లేం ద్ర నంచనుండు' 

వాలి తనతండ్రి గీర్వాణపాళిం బోలె, మించి సేజగర్వగరనుం ₹ బాలించుచుండే. 

అంత నిక_డ న యాధభార్టిపురంబునందుం6 బూరో్ట క్ష ప్రకారంబున హయ మే 

ధొంబు పరిసమా ప్రి నొందు చుండ దేవత లందు హావిర్బాగంబుం గొని నిజ 

నివాసంబులకుం జనినయనంతరంబ ౬ యద్దశరభథుండు సమా ప్పదీమౌనియ 

ముండే సువాదనూత్య చాంథ వబల వాహనంబులయాడి పత్నీగణసమేతంబు 

గా “మెరంబుం చి వేశించి యజ్ఞ జ్ఞ దర్శనార్థం బానీతు తై ననానాచేశాధి 

రాజుల నెల్లు యథా క్ ర,సత్కారంబులం బూసీంచిన వారు సంతుష్టు 3 వసిష్టు 

నకు నమస్కరించి శీమయిట్ల వస్తా/దిదానంబుల చేత సంతుష్టు ల మునబలిం 

బుల౦ం గూడి నిజ "జీశంబులకు. జనిరి యనంతరంబ యమ్రహీరమణుండు ఛాొాంలా 

సహిాతుం లై నబుశ్వశృం గుని జహూువిధపూజలం దనిపి? న నమ్మహార్షి పుంగవుండు 

సంతుస్టాంతరంగుం జై యంగపతి మెనర్ హో వుపాదునిచెత నొహయమానుం 

శ 

ణ్ 

వ 

తే. 

నె, 

ర 

ని, 

జే పత్నీస మేతంబుగా నళనివెంటం జనియె ని త్రెఅంగున సర్వజనంబుల 

యథా ర్హ్రసత్కారంబులం వ్రీతచేతస్కులం వేని స్వ దేశంబులకుం _ బనిచి 

వళరభుుండు పుత్రాదయంబుం గాంశీంచుచు సుఖం బుండె నంత. త్త 

పంతంబున దశరథభూ, కాంతుని కాంతావుణులకు గర్నంబులు సం 

తంతకుల గర మెదుగంగ నా, వంతేనడుము లెంత బటును స్ తనరా రెన్. 

నాగం ద్రయానలనడ్లు నుందము లయం బదపడిరుచికోర్కి_ బవాుళఐ మయ్యె 
గండ లేఫ్టలు పాండు డిండీరరు చిం బొచ్చె గమ్మనిట్టూూూర్పులు గృ త్రము సాగా 

లలిముద్దు వోముల. గళ లయింపులు చె జెం ెలోవల్పకనుడాలు శే తంట యసలో 

ముద మారం జూచుకింబుల నల్పు శెట్టించ వళులు నానాంటికి నన్నె కెక్కెె 

రుచిర మేచకరుచిం బొల్బె రోనురాజ, నాదమంతంత కెలమి మందతవహిం చెం 
"బేవకానులమొలనూలు బగవుం జందెం, బలుచమేనులకొకవింత పసలుగలిగె, 

పూర్మ్యగర్భిణు లగుచు నాపువుగంభు, లకివిశదకాంతి నలరారి రద్భుతముగః 
గలునపూ జేనిగెర్భంబు నలర దాల్చి, పఅలుప్రాచీది శొంగన యొటవుం దెగడి, 

చుడు (క్రీరామానతా రభుట్టము. శయం 

నల లంతేంతకు ష్గ్గజ, నలసటలుం చణుచు నిగుష నభిననగలతి నా 
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వాలంతుకలకు నానాటికి, నలవడ నీశ్లాడం బొద్దు లయ్యు న్మిగులన్. 415 

ఉ. మేటిగం జె జై త్రశుద్గన  పమిబుధ వా రపునర్షసూడుక 
రాశా _టకలగ్నమందు గుగురాజులు నొక్కటం గూడి. పర్వ న న 

యా్యటనుతో సగ గృహము లై దు సముచ్చగతిం జరింప నా 

ఫేటవిభుండు మింటినడుశ్రేన సముజ్ఞప్టలు డై వెలుంగలోన్. 416 

ఇట్టిళుభ సమయంబున, 417 

, 'మొలకనవుర్టలవాని వలరాజు నలరాజు నలవీంపునవకంపుంజెలువువాని 

నరచందురునియందమిధవొంద నను వొందు పస మోటుమిసీమి నెన్నొసలవాని 

న అతమ్మివిరియిమ్ము లవిసొమ్మ్సుగాంగొన్న గరువంపుం డెలిసోం౫ కనులవాని 

సెలమావిననకావిచెలువులోంగొని చాల మురువుం గాం చినముద్దు మోవి వానీం 

కే, జూరు లక్షణశు ఫభోవిలాసములవాని 

నచ్యుతాన్దాంశ సుగువాని నరివిరాము 

సకలగుణధాను రాము గాసల్య గనియె 

గలువదొరం బూర్య్వదిక్చతి గన్నయట్లు. 413 

క. ఘన. తేజః డై న .యానం,దనుచేం గాసల్య పుడమి దద్దయు నొప్పె౯ 

అనిమిమలోకవిభుం శై, యనువం దెడునజ్రి చేత నదితియుం బో లన్ = 419 

ae 2న 

దురు భరతేలతుణశ శత్రు త్రుఘ్బులు కై క కయిీసుమి త్రేలయం దుదయించుట. శురుం- 

చ. అలికులవేణి ౫క గనె నాదశమిగురుతారయందు సొం 

పబరంగ మో సలగ్నమున నబ్దముఖు॥" సుముఖు౯ జగత్సఖు 

న్షులగిరిధై ద్య సజ్ఞనమ నోవహారుం బద్ద విశాల నేత్రుని౯ 

లలితగుణాథ్యుని౯ సుజనలాభ రతు శ నృరతు న్యాపంబునన్. 420 

_ మ. ఘనకర్కాటకలగ్నమందు ఫణినత్ త్ర ంబున న్ఫూరికో 

భనవిస్యూ లి ర్తి సుమిత్ర గాంచె సుతురం బంచాంబకాకారుల 

న్మనునంశాశ్యుల దీర్గ బాహుల మహోనందాత్తుల న్వంశవ 

ర్టనుల న న్త తృోణుని౯ జగన్నుతక ళా థా రేయు శశ్రుమ్నునిన్ 421 

తే. సరకుమారుని? గన్న పార్వతివిధమునల జంద్రుంగాంచిన పూర్వదిక్పతిసాబగున 

వారివాయుని వానునునింగ న్నయదితికరణి,మెఆసెయాసల్య గై కసుమిత్త మిగుల, 

న. ఇట్లు కౌసల్యా చేవియందు నారాయణా రాంశంబున రాముండును సుమి త్ర యం 

దుం దచ్చతుర్థాంశంబున లత్మణుండును చదష్టాంశంబున శత్తుశ్నుండును గె శే 

యియందు? దదష్టాంఛంబున భగతుండును ననతేరించి దశరధుని కనుళూ 
పులై గుణవంతు లై నిజద్యుతుల చేత. బ్రోవ్యపదోపమాను లై యొప్పి రపుడు, 

క. మొజసెను సురదుందుభు లటు, కరహసెొన 5 ంచారకబ్బకోమలసుమము 
లూ సెం ఏ గిన్నరగీతో, త్క_రము అసలా నిరరవనితొనటనంబుల్, 424 
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ని, సకలానుర శ్రేణి చటులాపదలు దీణె దివిజారిగుండెల దిగులు సేరెం 
సూ పనంతతులు పటాపంచ ౩ పాటె వినులచిత్తులమన స్తవము జూటె. 

లతితాంబుధులంబుష్క_ర ములు "జేటలంచే ఆ దిజ్సుఖంబుల ౨ వింతే తెలుపులూరే 
రవిశశ భధ రముండలములం గొంతులు మాకే వసుధాచకోగరాశ్న వగపు వ్ జె 

"తే. మహిత తాపససందోహమానసాంబు, జములు వికసించి తనరా౭ె సకలలోక 

ములకుంగ ళ్యాణసుఖములు మొలక లె త్తె, నచ్యుతుండు రాముండై పుట్టినట్టి వెళ. 

వ అప్పుడి ఢప్పురవరంబు నటన _రకగాయకవాచక జనసంకుః లరాజమాక్షం బె యు 

త్పవనృత్యుంబు. చీయుచుండ నంత నద్దళర థుండు పుత్రు లుదయించుట కుని 

పరమా నందభరితేహృగ. చూతరవిందుం చె తత్సి9 యాఖొక్టియులకు రత్నాంబర 

భూపషణాదు లొసంగి (బ్రాహ్మణులకు ధనంబును 'భేనువ్లులు నొసం” నంత. బద 

నొకొండవడినంబున మవార్శి శెమ్భం చక గ సెమ్మండు. 326 

ంధుడ్టు వసీస్టమహార్డి రామ్తూదు:స నామకరణంబు6 జేయును. చ్వరుం- 

. రృనుముగా న సుతునకు రాము హన 

బర గె శీయసుతు నకం భారతుల డన 
మణి సుమిశ్రాత్మ జాన కు లత్షుణుం డనంగ 

రమణ కత్రుయ్నం డ నంగ చే ముర నిడి. fp 

వ. ఇట్లు నామక కరణంబుం జేసీ జాతేక రాదికుభకర, ౦బు లన్నియు నిర్వ రించి శూ శ్రూహ్మా 

ణులకుం బుష్ములంబుగా సన్నంబుం బెట్టించి య భేష్టంబుగా మణిసువర్హ వస్తా 

దికంబు లొసంగి యమందానందంబునం బొడలుచుండె నంత నారాజునంద 

నులు పూరగపకుశే శాంకునీపోలికి దినదిన ప్రవర్ధమాను "ల జననీజనకులకు 

ముదంబు రెట్టింప బాల్యంబు వీడి సకలజగన్తోనానం "బై నయొాననంబు నొంది 

ఇా్యస్ర్రంబులయందుం బరిచయంబు గలిగి నీతులయం దభిరతులై ధర ర్శకళా(న్ర్యం 

బులయందుం బరిజ్ఞాతే లై కోదండ పాండిత్యంబులం దారి లేజీ జహా దెరో 

హంబులయందు జితేశృము లై పరిపంథిమర్త? ర్య భేదనవ్య్యూహద్వంద్వయుద్ధ చి త్ర 

॥ శెస్త్రా స్తై పుణ్యంబులం బబ బ్ర వీణకగలిన చతుర్విధోపాయంబుబం బ్రనిద్ధు లై 

గె 5 ఖకాదశవర్ద ంబుల 'సువనీతు లె "వేదాధ్యయనంబు "సీన్స కళంకేరపిత 

శశాంకుపొంకంబున నతనుతర్చిర హితకుసుమశరువోలికి సకలజగన్తోహనా కార 

లిలావిహారచాతుర్యుంబుల సిఖలజనమనోవారు లగుచు వినోదించు చుండిరందు. 
క్ జ్యేష్టుం డగు రాముడు లో  కేహ్టుం wm దశరభునకు కు హితుం డై పురుష 

శేష్టుండై పిధికై వీ, శిష్టుం డై “చంద్రుళ ంగిం చెలువు వహీంచెన్. _ 429 

క. ధీరుం డై. ఘనసుగుణో,. దాకుం డై డై కీ గృవిజతళారుం డై గం 
ఫీరుం జె. ధీరుం జై శూరుం జై యువ పై నతండు సురుచిరభంగిన్. 430 

క, పితృశు శ్రూపణరతుం డై, ,శ్రుతివిదు: డై చాపచేదకోధకు జై జై సు సు 
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వతుడె యతిరథుం జె బుధ, హీతుం జె తనరారె నాతం జెంతయు. వీతిన్. 
“రా యా _ a (లీ 

మ, భునుండుకా స్పిగ్ధుండు లత్మునర్లనుం డ మోఘ ప్రే ము డాలక్ష్మణుం 

డనఘుం డన్నయు తోక రాముడు హిత వ్యాపారుం డారావోభ 

ద్రునకు౯ా దశ్నీణబాహువై. చ్రియుడు గే తోడై సడాభూారిశో 

_ శోననందాయకుః డై రహీం “సా బహి! స్రాణంబుచందంబునన్. 42 

- సౌంపార రామభద్రుడు, నింపు లత్ర్యణున్ విడిచి యించుకయు న్ని 

wee నరసాన్నము భుజి, యింషండు క్రీడారతిం జరియింపడు నెపుడున్. 

క, అఆరామవిభుండు చటులా, శ్వాయాథుం : కసచు చేట కరిగెడుతణిం ద 
దూరిశ రాసనధ రుం డై, వీరుడు లత్మ్మణుండు పోవు వెనుకొని డ్రీతిన్. 48 

"తే. ఇంపు సౌొం పార లక్ష్ము ణుం డెల్ల ప్రొద్దుం బూనీరాముని కతిహీ తం జె డై నభంగిం 

బరంగ శతు త్రుఘ్ను(డును జాల భరతుపకును, నీ బ్రీతిచెప్పుకులెడుహితుండై డై తన ర్చి. 

కే, మజీయు ౨ దశరథ ధారుణీముండ లేంద్రుం, డక్కు మారో త్రములచేత ననవరతము 

సేవ మాను౭డై శె మిక్కి లిచెలంగుచుండె, ననిమిషులచేతం బంకజూసనుండు వోలె. 

వ. ఇట్టు దశరథుండు నందనులచేత నుపాస్యవూనుం డై యక్కు_మారు లారూఢ 

యావను బగుటం దలపోసీ తగినకన్యలం దెచ్చి వేవాహంబులు వేయుటకు 

నుపాధ్యాయబాంధవస సహితంబుగా వివారించు చున్నసవుయంబున. 487 

-ంధ్చుర్దు. విశ్వామిత్ర కపహర్థి దళరథమహారాజుకడ శేతెంచుట. శురుం- 

వీ అలవసిమ్టునితోడ 6 గలహించి యెచ్వా్టిండు సడనుల బ్ర హ్థూర్థిపదము వడసె 

సురలపై నలిగి భూవరునకై_ యెవ్వాండు ప్రతీనాక ముసరీం చె వితతనుహి మ 

ఘనతసం ంబునకు విఘ్నుము సేయ వచ్చిన రంభ నెవ్వండు దిక్సై రాయిగా 

బరంగ నెవ్వండు యాగపశువుగాం గొనిపోవుద్విజపుత్తుబ్ర, తికింశ వీపులకరుణ 

తే, నట్టి తా పసకుల నర్వ డమిత లేజుం, డంబురువాగ ర్భృసముండు మహోమహాుండు 
గౌధినం ద ను చన్నుహీ కాంతు: జూక్క నక్క_జంబుగం జనుదెంచెనొక్క_నాండు. 

వచ్చి వాకీట నిలిచి డా వారికుబను, గాంచి మారాక యాన్ఫ పాగ ణికియ దేలుపు 

మనుడు రయమున నొక పణిహారుండరిగినరవరా గ ణో కాలువున్ననగరుసొచ్చి, 

ఉ. ఏలికం గాంచి కేలు ఘటియించి నృపాలమణీ పరాకు నా 

యేలినసామి కాఠి“మునీం సు డుపొ త్రలసన్ల పహోతప 

కీలుడు వచ్చి సంభ నుముఖేం దలవాకిట నున్నవా(డు తే 

జోలసితుండు నావు 'డలసూర్యకు లేంద్రుండు హృష్టచిత్తుం ' యై. 440 

క. గురుసహితుం డై మే వాంద్రుండు, వరచతురాననున కెదురు నచ్చినభంగికా 

గురుసహితుం డ్ మహీంద్ర దడ, కర నుద్భుతభ క్రి నదునుగాంజను దెంఇెన్ . 

"తే అట్టు చనుబెంచి ఏ ప్రజ్వలితాన్నమాడ్కి. 

గ్రాలు మునినాథు "సంశ్రితవ్రతునిం గాంచి 

ed 



64 నోవీ నాథ కామాయణము 

భ్ క్రిం దత్పదాబ్దములకుం బ్రణతిం వేని 

యర న్రీవాద్య ప్రముఖపూజ లాచరించి, 442 

వ. వినయంబున గృహంబులోనికిం దోడా,.ని చని కాంచనాసనంబున నాసనీనుం 
జేసి తాస్త్రుదృష్టవిధానంబున నర్చించిన నప్పరమళతపన్వి తత్పూజనంబుంబకి 
గ గ్రహించిపుర రాష్ట్రికోశజన పన చాంధ ననువ్యాజ్ఞ నంబులయందు? గుశలంబక్గి, 

_ లే, అనఘ పగతులు నిర్దితు లై రె మంత్రి, వరులు నశవ రుల చరింతునె సమ స్త 
నృపులు సన్నుతు లగుదు శెనీకుంజేయం, గంటివే చై వనూనుషకర్మ చయము, 

న. అని పలికి వవంపడి వనీష్టమునిశ్రే ష్టునిం జూచి సగారవంబును సన్నే హాంబును 
సవినయంబునుం గా శమం బరెసి 'తక్కిననువాస్టుల నంది న మ్య తెజుంగుల 

సంఛావించి వారిచేత నుపాస్యనూనుందై నిజ కేచోజాలంబులందశ్సభాంతరం 
బ్బా వెలుంగం జేయుచు సుఖానీనుం జై యుండె నప్పు డద్దశరథుండు విశ్వా. 
మిత్రు నవలోకించి వినయంరబున ని ట్రనియొ. 449 

ఆ. అమ్భుతకలళ మబ్ళిన ట్లనూదకమందు, నీరు సెందినట్లు నిర్ధనునకు 
నమితధనము దొరికి నటుగాచె మోొరాక, వేండు మాకు గేధినృపకు మార. 

ఆ, ధక ర్మపత్నులందుం దనయులం బడనిన, నాంటికం కె మానినాథ చేడు 
యినుమడించె నాదుహృదయమందు. బ్రమోద, లాభ మనఘ నీదురాకవలన, 

క. మునినాథ డై వికంబునం, జనుచెంచితి పేవు నాదుసదనంబునకుం 
_ బను లన్నియు సమకూడెను, పనివడి మోక్ళసకు జాలం బాత్రుం నై లిన్. 449 

కే, సంయమోశ్వర ఘోరసంసారజల ధి, మగ్నమా" దృళనరపాలమండలంబు 
నుద్ధరింపంగ సదుపాయమెందు. గలచె, యువ పృదీయకృపాపోత మొకటి దక్క. 

మ. అనఘం బై సుపవిత్ర, మై శుభకరం బె యొప్పుమోడర్శనం 
బున నాజన్ల ము సా మయ్యె యశము న్నా ల్పొంచె బల్నిష్టుం జే 
నినప్రుణ్యంబు ఫలించె నిత్యశుభము ల్చేకూడె నోగాధినం 

దన వెయ్యేటికి సాధుభూపతులలో ధన్యుండ నై మించితిన్. లర. 
చే, మొదల రాజర్షి వై వై చాలంబొోగడువడన్సి వ్ వసం దపమున టి హార్డ్ పదముగాంచి 

మున్ను భువన ప వ్ర నిద్ధిై గైకొన్ననీదు, మహిమలెటింి నుతింపంగ చాకు వశమె, 
. గురుడవు చె వత శమన శుభ, కరుండవు బలదాయకుండవు కవు సంప 
త్కరుంయవు కై బ్రైవతేమవు సుఖ, కరుందవు మా శెపుడు నీవ కావె మహాళత్తా. 452 

వ. మునీ నీం ద్రామముబో?టి సరమనీద్దులకు మష్షుడుగవలనీన కార్యం బొక్కి ంలైన న 
గలుగమి నిక్కువం బెనను నడుగ వలసి యడిగెద నేని దలంచి విజయంబు 
చేసితిరి నా కెయ్యదిక ర్ట ర్హన్భం బానతిండుపా త్రభాతుంశ వగుటం జేసిభ వత్కా 
మితంబుం దీళ్చెద ముహానుభావుం జె డై ననీవు వ మద్చపహంబున కరుదెంచుట నా 
యందుం గలవాత్సల్యాతిశయంబునం గదా యని శృవణసుఖంబుగాం బల్కిన 

లన్నీ 



బాలకాండము, 65 

నప్పలుకుల కలరి నిజ కేజి భరీకృతశతప త, మిత్రుం డగువి శ్వామిత్రుండు. వార్ష 
పులకిత గాత్రుం డే యజ జ రాజపు త్రున నకి టనియే. 458 

చ. మనుకులసంభనుండ వస మానవనీష్థకృః [| చేశనం 

జనితల సద్ది వేకుండవు సాధువిధేయిండ వన్వయోచిత . 
ప్రణయవిదుండ వీపగిది. బల్కు_ట నీ కనుగూపమే కదా 
మనుజవశేణ్య నీ వనినమాట కసత్యము గబ్లజెన్నయణున్ 454 

క హితనుతి నస్య న్థానస, గత కార్యం 'భెబుకపఅతు గ్రక్కున దానిం 
జతురత నొనర్చి సత్య, మ. వగుము నీవు పార్ధివముఖ్యా.  4క్ఫ్ 

వ. అని బహూకరించి వెండియు 456 

చ. అనఘచరిత్ర యే నొాకముహాధ్వరకర్త, మొనర్పం బూని ను 

ద్పోనమున కేకు గైకొని యథావిధి దకోముము సేయు చుండంగా 
దనుజన రేణు లిద్ద _అతిదర్చితు లుగ్రులు కామహాపు అ 
వెనుకొని వచ్చి యెంతీయును విఘ్న మొన ర్యరు సొరెసాశెకున్. 457 

కవ నెన్నీమాస్టు సేయం, బూనిన వా రన్నిమాస్లు పూని చలమున౯ా 

నానావిధ విఘ్నంబుల, దానిం గొనసాగనీరు దశరథ నవతి. శరన 

&. నెత్తురు వహ్నికుండ ముల నించుచుం బానన నయ 'వేదిపై 

గుత్తుకబంటిమాంసమును ఘోరముగా దివినుండి నై చువుం 
ద త్తజపాటుతో మునులం దద్దయుః( గాజటీయ' పెట్టుచుం గడం . 
జి త్రము గంద న_త్తపము. జెల్టంగనీ రిక నేమి చె చేప్పుదున్. 459 

చ. పెనుకినుక న్నిశాటుల శవింపం గడంగియు దీవీతుం నై 
నునమున నల్క_ం బూనిన సమంచితయాగ ఫలంబు వ్యర్థ మై 

చను ననీయుం జరార్టితవి శాల కేపంబున కర్ణి హోనీ గ 

మ్లు ననియు. దాల్మి చేత మదిం గూరినకిన్య. సషంతు సారెకుక్, 160 
ంయైద్టా పశ్యామి (డు యాగ రతృణార్థమై రామునిం దన క్రొసంగంగోరుట, చ్రుధుం 

జే, వాను సుందోపసుందకుమూరు లమిత 

విక్కములు కాను హాపులు పేరకర్ష్య 

విలు మాయ్లావులు గశాన్యపీర భటులు 

ాపననం సుచాహుమారీచు ల చెడివారు, 4G! 

చ. జనయుతుల న్నిశాటుల వెసం దునుమ సృవద్యగ్న నంచనుకా 
భూవననునోవహారు న నృలరిపు ప తెము౯ సుగుణా భిరాముని౯ 

రపికుల వారి సోముని నరాతివిరాముని రాము నెంతయు 
నృవరణ మోజు దోడ్కొని చనం జనుదెంచినవాండ వేడుకన్, 46: 

క్, భూమిాశతిలక సుగుణో,ద్దోముని ఘన కాక పత ధరుని న్యూరు౯ా 
రి 



66. నోవీనాథ రామాయణము 

భీనుసమానపరాక్రము, రాముని నాకొస(గు మిపు డకాతుల నొడువన్, 
కొ వ్రతం డెంశయు నావే బ్రాలితుండై యాప్రీయదివ్యపృథు కేజమునకా 

దితిజల వినాశ నమునం, దతులితగుణధుర్యశ కుం డై తనరారున్. 464 
కః ఎద్దా నీవలన నీతండు, ద దద్దయు ముజ్జగములందు ధన్యుం డనంగాం 

బెస్టయు విఖ్యాతి వడయు, నర్షివ్యా నేకరూపయకము నొసల€ాౌవన్, 465 

రురు దకరన్ధుండు రామునివెంటం దన్నును దోడొ_ని పొమనుట, శురుం- 

క, ర్రామునిముం౫ల నిలువంగ, నామనుజూశనులు చాల రనిలో వారికా 
రాముండు దక్క నన్వుం, డీముహీలో. దునువుం జూల. డినకులతిలకా. 488 

లే. అధిప బలపీర్యదర్పితు లగుటంజేని, ప్రాప్త తై కాల పాశనిబడ్డు లగుచు 
నున్నవా రన్ని శొటులు యుద్దమందు, భునబలుం డై నరామునీం గడునలేరు 

క. విమలాత్త్మక పుత్ర త్ర స్నేవాము విడువుము నీదుభావ ముంత యెజుంగుదుక 
సమరమున చాశవ్రల ని నిక్కము రామకశ రాభిహతులం గా చెబు మొగిన్. 

లే, ,రాసాభ ద్ర కు సత్టవిక్రముండు లోక 

హితుండును మహాత్షుం డ శని నుది చే నెటుంగుదు 

నీవసివ్యనుహాముని మేలులు మజియు 
నితరళా, పసు "ఆబుంగుదు రితనిమహీొ ను. 469 

కే. ఇానతం బే నయశమును సర్వధర్ష్య, లాభము నఖండభూరికల్యాణలాభ 

మును వదయంనిోో 3 తేని యోభూత లేరద్ర "చం ద్రరాముని నాకునొసంగుమిపుడు. 

లే అధిప నావెంట బంపుట కఖలమం త్రి వకులును వళిష్టముఖమున్నరములుసమ్మా 

తించి యున్నారు నీవు సందియము దక్కి ,నాఫొసంగుము రాముని లోకనుతుని, 

నం మహాత్తా యే నొనర్పం బూనిన దశర్నాత్రయాగ కాలం బతీతంబు గాకుండ 

కీ భు? బున భొవత్ము_మారకుం క్రైనవాముని నాపిజటుందం౦ం బంపీ సత్య ప్ప త్ర, 

వుండవు గ వ్వుక్వైన నీకు శుభంబు గలుగు నని ధ క్యార్ధసహితంబు లగుపలుకుల? 

బలి! శవ్మణ కం డిచ్చుసదు శ్ర తేరంబు వినువా(డై యూరకున్న నావిశ్వామి 

త్ర నినచనంబులు విని యద్దశరభుండు న్యధితమనన్కు. తై డై. తీ వ్రకోకంబున 
నొక్కింతశ సేపు మైమజచి యుండి క కృమ్మణు లబ్బసంజ్ఞుం డై ముగంబునజె కైన్యంబు 
దోప నిరుద్ధ బాహో డయసన్న కంకం * డై యిట్లనియె. 472 

తే. అనఘ రాజ్ జీవలోచనుం ౩ డై నరాముం మానపోడళనక్టండు పని 

నసురుల నెదిర్న్వి పోరాడునట్టి భూరి, కర్క_శం బె నభుజక, క్రి గాన మిపుడు. 

ఉం బౌలుండు-పీరు. డై రిపులపాళి నెదిర్చి రణం బొనర్పంగాం. 

జాలండు య, న ము శే స్ర్రములచంగ మొకింత యెజుంగం డాజిని 

ద్యాంసితుండు గాం డరిబలాబలయు కు లెజుంగం డుగ్నదె 
_త్యారి నెదిర్చి పోర నకృ తా స్తని రామునిం బంపం జెల్లునే. 473 



తే, 

మ. 

ఇటా 

శే, 

భాఆరతుకపతిప పంపునకా ఫఘునవుహో 

. సునగుణ వాలి ప్రాణములక ౦కు 

చాల కాంద ము, 6" 

నిన్న మొన్న టివా౭డె యీచిన్న కుట్లం, డకట రాఘవుం డెక్కడ యసురు లేడ 
సమరమున వాం నీతండు సంపు క్క, యింత చింతింపవలదె మూేమిచెప్ప, 

సుతులం గానక పెన్షకాలము మదికొ శోకించి సెక ౦న వ 

సుతులం గంటి గృషకా భి భవాదృశజటీళుల్ 'సీయునాకీర్యరో 

న్నతి మద్భాగ్యవి శేషముక్ భనద్గధీనంటే కదా యూజగ 
ద్ధితునిం దె చె త్యులతోడం _బోరుటకు నే నేలాగు పుత్రే తెంచెగన్. 47a 

బ్రియుం డగురామ చం ద్రునికా 
జననుతు నొంటొ బంపి నిమిషం బయినకా మన౭ జూల వంశేవ 

ఫ్ సు డగునట్టి మాతీలికు ప్రాయ పుముష్టుబకుజ్ఞం చె జేల నీ 

యనువమతి నేనె నన్చవ సురారులం జంవీ నుఖంబు6 గావంగన్. 417 

శ 

యుడు దశరథుండు విశ్వామి త్పు, వి సుబౌహుమాకీవాడుల సమావారం బడుట. శురుం- 

. నుహాత్తా మిముబో (టినుహోత్తులయను గ హవి? క్షంబున నా కషమోహిణీపది 

పూర్ణం న నషసె న్యంబు నొజంకేపడకుండ్! గలిగి యున్నది మజీయు సర్వా,స్తు స్త్ర 

కుశలు లగువీవలు దండనాథు లనేకు లున్నవాను వీ రందటు భవ త్స9సాదం 

బున రషమోగణని గృసాంబునందు దతు లై యుండుదు రట్టివీరభటకోలావాల 
సంకులం El నబరంబునుం గూడి థనుర్ల ప జ నయ్ను దనుబెంచి రణంబున 

నసురుల నెదిర్చి ప్రా పాణంబులు దాపక రాయక పరంపరల నిన్నెషంబుగా రూపు 

మాపి భవద్వశీత చర్య నిర్విఘ్నంబుగా సమా ప్లి నొందించి వచ్చెద రాముని 
దోడొొ_ న్పోవ నిశ్చయించితి శేని చతురంగ ఒజలో వేతుం జేసి మత్సహి తంబుగాం 

నోడా. ని చనుము నాకు సల్వురు పుత్రులు గలశై నను వారిలోన రాముండు 

చ్యేమ్టుండును ధర్శప్రభానుండు గావున నీతనియందు మిక్కిలిం బ్రతి గలిగి 

యుండు నద్దనుజు , పెట్టివా శెవ్వనికొడుకు 'లెవ్వనిచేత రశ్నీతు లగుదు శెట్టి పరి 
వమూణంబు గలవారు "నాకను రామునకు నాబలంబునకు నె త్తెజంగునం బ్రైవ 

_ర్రింపవలయు నేయుపాయంబునం బకిమార్చ్ప నచ్చు నెచ్చటనుండి చనుదెంతు 
కేచందంబునం జరింతు రింతేయు చెటింగింపుం డనిన మున్న బ్రామణి నృష్యగ్రామ 

గక నిట్లనియె. 4178 

డన నాథ యలపుల స్వ బృహా నునుముండు రావణుం డనియడు రాతసుండు 

విధిద _త్తవరజాతపీర్యన రగ్టింబున మత్తు. డై తనయట్లు మత్తు లన 

దుష్టనిశాటులత" శే నూడి యనిశంబు ఫఘునబల(ప్రా పాస్ లోకముల 'నెల్లం 

బ్రల్వాతద్యుతులుగా బాధించు చున్నవాం డనమాట మన మెల్ల '"నాలకించి 

నదయె కదయద్షశాస్యుంయయత నాథు, సనుజుండలవి శ న వునిపుత్రు (డధికసత్వుం 

డయ్యు జగతినాసురభావుండగుటవల న, గవ్వారీనాథ 4 సుఖవిఘ్నుక ర్త ర యయ్యె. 

(గ్రాకారు లుదడ్సలుల్ 
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శూరుల్ దుష్టులు గామరూపధరులుకా సుందోపసుంచాత్య జు 

ల్ధారీచుండు 'సు వాహుం డ౯ సురరిపు బైర్యోద్ధతుల్ న గవస్టభు 

గిరుల సారెకు వత్తు రాసవనము౯ విఘ్నుంబుగావింపంగన్ = 450) 
రురు దకరభుండు రాక్షసుుబలంబువిని వెజచి రాముని బంప, నొల్లననుట, చపురుం- 

క. అని పలికినముని నాధథున,చనము౯ విని యొల్లం బోయి జననాథుండు నె 
మ్మనమున భీతి గదుర' నొాననమున దై నంబు దోప నమ్రు,౦ చవగుచున్ .131 

వ. అంజలి గీలించి యి ట్లనియె. 42 

చ, మునివర రానణుం డనంగ ము న్నసహాయతం జెక్కు.మాజు ల 
య్యానిమిష దై తవ్ట్రసంగగములందు దిగీశులతోడం బోరువాం 

డనుపమవిక,మా ప్తి బిరు దందిన మేటిమగండు వానితో 
నని నెదిరించి పోర దివిజాధిషముఖ్యుల కై నం జెల్లునే. 1-8 

"తే, అంతలంతటి వేల్పు అట్టగుచు నుండ ,దానవుసి'చేజము సహింప వకానినాథ 

మనుజులన నెంత వారలుమనుజులందిను, వా రిమనుజాలువధియింప పం నోరుకెొట్టు. 

క. ఆరావణుండు సమరజ్య, తే రావణు కనంగ వినమె యాతనితో చా 

వూ జ్ొడ్డి సంగరంబున.. బోరఠ6గ నాతరమె మౌొనిపుంగవ తలంవన్. 45 

వ. మటేయు “సుందోపనుందన ధను లగువూరీచసుబె హులు ఏర్యన ర్వ్టంబున 

నెక్వరి మెచ్చక మూయాబలవిశేషంబున. బురంద రాదిబ్బం దారుల లెక్క 

సేయక యుకు -నంప్ర్రాలుచు యజ్ఞ వి విఘ్నకరు లై ప్రవ ర్హింతు రనునది జగళ్స్చి) 
సీ్గంబెమోయు చుండు నే సెట్టి కెట్టిజోదుల నై న్ బిళ్లైదిరించి కట్టల గట్టి 
తసేంబుం జాపి యిట్లట్ల సుడి వెట్ట * నోపుదుంగాని = కాలాంతకయ మోోపము లగ్ 
నమ్మారీ చసుబావాుల , నోర్వం జాల న నేకసం గ్రామంబులనారి కె తేతి వేకుకొన్న న్న 

నాయట్టిళూరుల కుం దీర్చరానికార్యంబు బాలుండును నకృతాస్తుం ండు నగు 

రాము( డె డే _కైఅంగునం. దీక్చు వాండు నీవు సర్వజ్ఞండన్ర గురుండన్రు నాకు దెన 

సువ కావున నుందభాగ్యుండ నె నై ననన్నుం గరుణిం చి చామునియందుూం బ్రనా 

బు సేయుము. 486 

ధట విక్వామి, కుడు దళవథవచనంబు విని క తృద్ధుం డగుట. శ్రుతుల. 
మ. అని ధాత్రీవరమాలి వల్క_ ముని విశ్వామిత్ర డత్వ్యాగహం. 

బున యజాయతనంబునందు విలసత్చూతాబ్యసిక్తాన్ని భం 

గి నితాంతేద్యుతితో నుదీసై మగుచుకా గెండాయ రంజిల్లు లో 
చనకోణంబుల రాజు జూచి పలికె౯ా శస్తోపమూానో క్రులన్' 487 

ఉ, అచ్చుపడంగ మే మడిగి నప్పుటె లే ద దని పల్కు. టొప్పు గా 
కిచ్చెద నంచు6 బల్క్ తుది నీగతి బొంకుట రాజనీతియే 
రచ్చల నీవఆ౯” ర ఘుకులంబునం బుట్టిన రాజు లన్నండుం 



శాల కొండ ము, 69 

భొచ్చము లాడ రన్ష్టయ నుపుణ్యముం జేసితి చేని చెప్పుదున్. శక 

ఎంతో గారవ వింత యయె్లై నయితే సేమాయె. గానిమ్ధు వ 

కిం తే చాలు గొజం* యెమి పను లిం కిరీతిజే ౫ నైన నొ 

కం | శనం దుది ము నే బలుకు లిం “కేలా మ్భృ సావాది న 

సంతోమంబున నుండు ఘోవు సు * యె త్ఞూనాథ యేం యువన్. 489 

అని ఫలికిన నవ్వి శ్వ్వమ్రున్ దర నా ర క్రోధ ధరసోడీన్లం "స నయాపల కణం 

బుపలష్కంచి. 490 

న. 

యిదీ నిసిస్టులయు రాముని DI Qin గూ 1 న MoM WD WIN సును పల్ డంచుం. చ్ఞుయుంా 

అంతం గొ ంనే నసిస్థ్యం( బ్లూ బ్ర ర రోసూాటోయుం జూచి లో 

వంతం ఉంఖిలి వ! (దడ నని ముక నొ ను చ్చి యి స్మేదినీ 

కాొంతుం డనికోతింబునం Wid Fo" we నోపించినాం 

జంథో మాసము వ్యా వంచు నస టవ కేం ద్రుత" "ని ట్లునున్ . 492 

దన సుప వ మున సును, సపంళంబందు జ య స 

tiie 

డనుమానింపక నంశేిర, ము స సతుం మ్ % enn జెల్లునే. 498 

ఇనకులవర్య CIE నాయక న సౌ వంచు వచించి వ + బో 

యిన గడులోభ బుద్ధిం దది నీక పనంగన యూగెప్తూ రిముల్ 

పనిచెడి పోవు నంచు' మును ny 
టి "దాన నడ్డున్ వ. తిం "గ క్ 

గ 

కొనక స్వధర్మ మూడ గ యుకుంజరి రామునిం బంపు మి త్రతన్ 494 

అధిప యకృ'తాస్తు. (8 నం గ్భృతొస్తుం (నిస ,నేమికొరికగు పండై యెసంగునట్టా 

రాము వీవీంపంగా లేరు రా గ చగులు దా చారుణానలగు ప్తామ్భుతమునుబో ల 

ఈమునివంశ శేఖగు సహీనమవాగ్పము లెన్నం జిశ్రముల్ 

భూమివరా గృగ ణన్టకులభూపణ పూర్వ నుఖండచండని 

పామహీమంబు చేయ ద దసము సల్సి తీడద్భుతిశ_క్షియోగవి 

ద్యాముహి మాధికుం డన్న నద్భుతిశీలముం గన్నవాథ డిలన్ . 496 

ఘను డీసంయమి నేశే దిన్యుశెరశిత జాలి మూద్రాండ న 

హ్నీనిభం దుగ తేపంబునక్ మును భ వానీనాథు మెప్పించి యా 

యనచేం జే చెక్కూసే సాతనాయకము లుద్యుత్పి?తిం జీకొన్నవాC 

డెనయే యూయన 'శెప్వ ' రె న విపులాహి స్వగ్లలోకంబులన్. 491 

వెలయ నిమ్మనీ ప్ర భుండు విగ పూవంతుండు థర నీటుంయకొ 
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బలరిపుతులకవి కృ ముండు పావనమూ ర్తి తపగిపరాయణుం 

జలఘుయశుండు నద్భుతీవిహారుండు బుద్ధ కీధికుండు ముజ్జగం 

బుల గలదారుణా న్రచయము౯ా సకలంబు నెబుంగు భూవరా. 

ర్ 

498 

మువాం,ద్ర) నికుమారుం డె 3 నరాముండు సుని గ్ పహూవంతుండును సహాజవీర్యుం 

హజజ్ఞానశ క కియు కు చును వపంబునకంం బరమమవ్రాప్టంబును నై చె యుం౦ 

డు మజీయు నతండు నవావరార న ee సంబుల నెజుంగు 

డును స 

న నతనికి సములు గా రది 

య వంకన తోలి భృశాశు్షందు ఏ నుకుధ్య సదతకన్యల జయ సుప్రభ 
లఅనువారి నిక్యూరంల బరిణయం బె యక్మా_ంతలయందు రాకుస వభార్గంబు 

రనుంబున న సశ స్తస్వ సాపూలం బరమభఖాస్వ్రుగుల నతిధార్తి కుల నానౌవర్ల 

యౌవుల మహాప్ర్యుల దీ వ్రిముంతుల జయళలీలుర నప ప్రమేయ ప్ర ఖావుల నప్రలీ 

హత తేజులం గామగూపుల దురాధక్టుల బలవంతుల వరః భుత్రులం బడ "సె 

వీతనితపంబునకు మెచ్చి యయ స్త స్తశ స సుంబుల నన్నింటి నిమ్మునీం 

చున కొసం” చానంపవేసీ యితేంజు సర్వా స్త స్ స్తకుశలుం జై య స్తవిదు 

లలోను శముం ౫ తిలోక ప్రనీద్ధుం డై యుండుల జ రాచ రాత్త్మ్మే కంబులైన 

సంక్రుం 

భా ప లో 

జగంబులం దిమునీం, ద్రుం డెసురేగనియర ౦ బొకిం తెన తేమి * నిక్కు_నంబు 

నముహోవీక్యుండును నుడ తేజుండును మహేను భావుండు నగునితండు రాశస 

పినాశంబునందు. దాను శ కుం డయ్య్యును భనన్నందనుండై ననామునక మేయ 

కల్యాణం బొసంగ౦ దలంచి కృ పావశెషంబున. జనుదెంచినాండు కావున 

నీవు సండియంబు వవలి పరమానందంబున రాము నిముని రాజున కొసనంగు 

మని బోధించిన నగ్గురునచనంబు విని యన్నరశాసాలుండు ప్రసన్నచిత్తుం 

_ యానందించి మహాత్ముం డగువి శ్వామిత్రు,నకు రాము నొసంగ”గద 

నిశ్చయించి. 

“డూ దళరనుండు రామలత్షుణుల విశ్వామి తుని వెంట6 బంపుట. ధ్రైతుం- 

. ఆమనుజాధిపుండు ముద మూగంగ సూతుని. జూచి రాజసు 

శ్రాముని రాఘవాన్టయలలామునిః గనోమలనీలనీరద 

వ్రామునిం బూార్హ కాముని నమంచితచారుగు ణే కభామునికా 
వ ప్రాశన = జ్య గే “రాముని వేడ్క దోడుకొని ర మ్మిటు లక్మణసంయుతీంబుగన్, 

చ. అనిన మహాప్రనాద మని యాతడు తక్క న నేగి చూనినా 

భునినుది కింపుగా నటకు. దోజొ గ్రా ను వచ్చం బ్ర బ, తొపసాం ద్రున౯ 

జననుత: మాపనిక్షితవసంతజయంతరతిం్య చ్రచం ద్రూన 

త్యనుపషమభోగ భాగ్యవిజ తానిమి పే ంద్రుని రాముచం ద్రునిన్. 

ఈ. వచ్చినపుత్ర్రు, 6౬ గాంచి జనవర్యుండు నాల ముదంబు౭ బొంది తా 

జ్ర 
a 

నని 

499 

500 
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గ్రుచ్చి కవుంగిలించి వెసం గూంకటి దువ్వి నిజాంకవీఠిపై. 
ముచ్చట నుంచి తచ్చిరము మూర్కొని ఇెక్కిలి ముద్దు. గాంచి లో 
పాచ్చినకూర్త్మి నివ్వుటిల నిట్లని పల్కె, సుధామయో "క్తులన్., 509 
నన్ను. గ న్నతండ్రి, నాముధద్దులయ్య నా చిన్నియన్న నిన్ను జెన్ను మాలి 
గుళిక సుతుడు దోడునొని పోవ వచ్చినా డ తరుగు మితని వెంట ననుజుంగూడి. 

అని పలికి యద్దశరథుండు క్రీ వ్రత చేతస్కుండై. ప్రాస్థానికం బగుస్వ _స్త్రాయనంబుం 
బ్రయోూగిఆచి తీ నందనుం డై నరాముని 'వేశ్వామిత్రుని కొసం న, 504 

తల్లులకు మొక్కి. పతికి వందనము చేసీ 

మానివరునకు( బ్రణమిల్లి మంగళాభి 

మంల్రితంం కయి గాధేయమానివెంట 
వార్ష మిగ రొ_త్త నరుగు నయ్యువసరమున,. ల్05 

నురదార వ హృ షి. గురి సెను, బృందారకబ్బందదుందుభిన్వను లెసలెకా 

మందానిలంబు ఏను, గృందుగ వడి మొణసె శంఖ కావాళ రవముల్, 
నిరుపనుదివ్యమా._క్లికమణీముకుళీకృత కాక పము డై 
నురుచిరదివ్య హారచంశోభితరమ్యువిశే:లవముం 2 జె 

నరములు గారు కం బసినిషంగములుం గొని మానివెంట( దా 

నరిగెం బినాకివేంట ముద మూారంగ నేగుకుమూరుండో యనన్. 5్07 

రాము నెడంబాయ కప్పుడు, భీమశరాసనశరాసప్పృథుతూణము లు 
ధ్రానముగతిం దాల్చి వెంట నె, సౌమి త్రికుళూహాలం జెనంగం జనియెన్ ౧8 

. రాణింప న్రఘువర్యు లీ క్రి యం దనుత్రాణుల్ గృపాణుల్ ధను 
ర్భాణుల్ శౌర్వధురీణు లద్భుతులు భాన్వద్భజ్గగోధాంగుళి 

త్రాణుల్ ఆాపసరాజువెంటం జని రందం బొప్ప లీలారతి౯ 
వాణీనాథునివెంట నళ్వులు విభాస్వల్లిలం బోవుకా గతిన్. 509 
రిక జెటంగున న గ్రీరణికులగ్రానముణులు నిజ తేజోజూబంబుల దశదిశల వెలుంగం 

జేయుచు ద్రశీర్ష౦బు లగుపన్నగంబులకరణి నలరుచు విశ్వామిత్రుని వెనుకొని 
యడ నెడల చజనవుం గఆతిపుచు వుందాంచితగవునంబునం బోన్రనప్ప డమ్మునీం 

దు,౦ండు లజవునోరథుం జై యక్కు_మారులతో వీలావినోదంబులం చలి 

దయార్జ 9 నే స్నెహభూయిస్టం బె | నచి త్రంబునందు హార ౦బు పల్జవింఫం జనిచని 

సార్గరోరా జనమా త్ ంబుదనగ్టేంం ~లసరయూాన దిదశీ ణతీరంబుం జేరంబోయి 

రామా యని మభురంబుగాం 'బేర్కూని యిట్లనియె. వ్ 10 

శిశు విశా్చమిత్రృమహర్షి రామునకు బలాతిబల లనెడు మం్నశ్రుంబుల నుపదేశించుట, ఛైుధుం- 

అనఘ వుపహాను భావ సుకృ తాత్యులచి శ్ర త్రముభొంగి రమ్య మై 

తనరుచు నున్న దీతటిని దప్పుక నీవిపు డీజలంబు గ్త్ 
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క్కునం దగ సంస్పృృళ్ంచి ౭ బలుకోరికతోో జను దెమ్ము సజ్ఞనా 

వనగుణధుర్వ నీ కిట ధ్రునంబుగ విద్యలు రెం డాసంగావన్. 511 

- చతురత సనెడ్డాని జపియింప గుజయును జరయు నాంకలి దప్పి పొరయ కుండు 
నెద్దానిం బేర్కొ_న్న నెట్టియవస్థలందై న డై త్యులబాధ లన్ని దొలంగు 
నెచ్చానిం దలలచిన నీ శేడుజగములం 'దసమాన'తేజుం డై యలరు చుండు 

భ్ తో నెద్దానిం బరీయింప రణములం డనుపనుజయ శౌలి యె తనర్ను 

తే. నవని నెద్దానిం గొనియాడ నమితస త్త ఏ, మాయు రారోగ్యములును స ర్వార్థనిద్ధి 
గలుగు నట్టిబల యు నతిబలయు న చెడు , విద్యలత్యంతకృపనిత్తు వేడ్క గొనుము. 

వ. మణియు నమ్మహోవిద్యలు లోక క ర్త యగుపర మేవ వలన సృజింపంబడిన నయవి 

యేను దప ప ప్ర , భొవంబునం బీ న్సితి నమ్మంత్రంబులు వీర్య తేజ పమన్వితంబు లై 

సర్వజ్ఞున ప్ర, ష్ష్ పఫనంబుల యుండు వాని నభస్థ్సింప నీవ య గుం కవుతత్ప?భానం 
బునరో చేస్ సౌ భాగ్యదాతీ, ణన్టజ్ఞూన బుద్ధినిశ్చ య్మో త్తర ప్ర )లెవ క కహ్యంటులండ 
నీకు సమానుండు తేక యుండు దోనంశేసి యములం బె నయశోలాభంబు 

గలుగు నానావిధంబు లగుగుణంబు లన్నియు నీయందు సన్నివిష్టంబు లై 3 

యుంను బహూుకూపంబు లంగీకరించి వలసిన కార్యంబు లన్నియు సాధించుచుం 

డు సమః 'పీాతమనస్కు_ం౦ ౦:వై ప్రలిగృహీంపుమని పలికిన నారఘూ త్రి తముండు 

ద్రవ్మాష్టవదడనుం డ్రై డె జలంబు లుపస్పృృళించి శుచి మొ వినయపూూర్తగికంబుగా 

'నుపసర్పించిన నవ్విశ్వామిత్రు,౦డు గరుణావిభేయుం జయ యన్హుహోావిద్య నుపచే 
నించిన నడి కాలసూర్యునుంతలంబువలన నిర్లని బుంచినపరనుద్యతి స్ఫురత్స 

ద్యంబుం ట్ర, వేశించిన పగిడి న నన్ముహర్షి వదనంబువలన నిర్షమించి రామునిముఖంబు 

మిం నంత నారాముండు విద్యాసముదితుండై శరత్మాలంఒు నందలి 
సృరక్శి యగుదివాకరుండునుం బోలె నభిరాముం. శ పొడోవనంగ్ర్యవా 

న అన్నియు . నిర్వ శ్రి రించి, న్13 

అనఘపవిత్రు, జారఘుకులా శ్ ణి రాముడు 4 పగ్గళయ్యి మ 

మునిపతి చే న న మేయగతిం బుణ్యక కథాశ్ర నణం2ం జేయుచు" 

ar 

న,నముగ నన్న ఇదీతటమున౯ సుఖలీల వసించె నాజి 

యనుజునీతోడ. గూడి శిశిరానిలముం బయి వీచు నుండ కంగన్.. న్ పీబీ 

క, వుజలునాం. డరుణో డయమున, గురుమతి శారికుండు మేలుకొని మృదుతృణనం 

_సరమందు. బవ్వళించిన, తరణికులో త్తమునిం జూచి తనని ని ట్టన్ యెన్ నీశేస్ 

క. కొసల్యాసుత రాఘవ, భాసురముగం బూర్వసంధ్య పరగెకు నింక ను. 
ల్లాసమున నిద్ర లెమ్ము సు, ధీసన్నుత యాహ్నీకంబుం దీక్చుము వ్రీతిన్. 6:4 

చః అని మునిరాజు నల్క విని యార్యుపీరులు మేలుకాంచి చ 
యస్టన సరయూనదీ ప్ర విమలాంబువుల న్వుడిం జల్లు లాడి నె డ్ 



వః 

వ, 

ఢం 

బాలకాండము, 73 

మృ్మనమున భక్తి మోణిం బరమం బగుమంత్ర మొగిం జపించి య 
మునికి నమస్కరించి కడు మోదమునం గృకేకార్యసిద్దు తై 3 ర్ [7 

. తపనియనువుతి వడసి తత్సహీతు లగుచు, నచటు వాని రయంబున నవలనగిగి 
మహీ తసరయూనదీసంగనుంబునందు, భువన పానని మైెనజావ్నావిని గాంచి. 

ం అనుపమవృ క్షశో ఖితత వంతికకానన నీమయందు మిం 
చిననియనుంబునం దపము. జేసెడువారి నమేయదీ వ్రీచేః 
దన రెడువారి మానుల నుదారతం గాంచి మునీంద్రుతో డ మె 
ల్లన వినయంబుతో. బలికె రాఘువరాము: డమోఘభాముం డై క. ర₹19 
ఈపుణ్యా శ్రమ మెవ్వరి, 'దేపుణ్య చరీశ్రుం డిప్ప డిచ్చట నుండుక. 
నోపాలవనముం బోలెడుల చాప సకులవర్య జూకు దయం 'దెబ్బం గదే గ్ర 

నా విని కౌళికుం డిట్లను, భూవరనందనునితోడం బోలుపుగ విను మో 
పావనతపోవనో త్తమ, మేవిధమునం గలి” దాని నెజీంగంతుం దగన్, క1 
తొల్లి భగవంతుం డగుశ శాంక శేఖరుం డుద్వాహానంతరంబునం వార్వతీసహి 
తంబుగా సమాహితమనస్కు౦డై యిచ్చట నఖండ చండనిషఘ్టైాసౌస్టనం బే బర్ఫడం 
దపంబు' చేయుచుండ నప్పుడు సుర 'ప్రాశ్థితుండై కోందర్నుం౦డు దోర్పం బేర్పడ 
నహంకరించి దర్చించిన నడ్దేవదేవుండు కినుక పొడమినచి త్తంబుని మూండవ 
కన్నువిచ్చి చిచ్చురలం జూచి హుంకరించినం నదీయ నేశ్రానలజార్టలాజాలదం 
దహ్యూుమానశరీరుం డై యక్కాముండు నాటంగోలె యనంగుం డనం బరా 
నిచ్చట మదనుం డంగవిమోచనంబు. జేసెం గావున నీవిషమయం బంగ వివ 
యం బన విశ్రులి వహించె నీయా శ్రమం చాదికౌలంబున శంకరస్థానం బనం 

బర €గ నిప్పు డయ్యాది టేవునిశిష్యులు పరవముబువ్వుులు థర పు లిచ్చట 

నున్నవా రిచ్చట వసించువారికి. వాపయు లే నని లిన నివచచేంబు ౫బదు 
"కావున, 52 

నరవరకుమార యూ రెండునదులనడు మం, బొల్సు పావన మైనకపోననమున 
-నేంటీశా త్రీిముదం౦బుననిలిచి యెల్లి మిహీరుం డుదయించునంతక్సు మేలుకాంచి. 

“స్నాన మొనరించి జపీయించి సముచితముగ 

వహ్ని కార్యంబు సలిపి యవ్వుల సృవంతి 

దాటి తపసో, శృమము లందంద చూచి 

కొనుచు మాయా శృమమునకుం జనుద నునఘు, 24 

అని పలికి యవ్విశ్వామిత్రుండు తేగనుముతేంబున నునోజ్ఞం జ నగంగాసరయూ 
మధ్య పృ దేశంబున నివసీంచి యుండ నప్పుడు. ర్ిన్ 

అచ్చటం దాపస ప్రవరు లద్భుతేశీలుని గాధీనందడనుకా 
వచ్చినవానింగా నెజీంి వన్యపలంబులు సం గృ హించి తా 

10 

cn 



74 

రగ 

గోకీనాథ రామాయణము 

రచ్చుపడంగ సమ్ముదరసాతిన ఏకృతమానసాబ్దు లె "ల 

చచ్చెర వచ్చి యుక్షనిధిచే నిడి రాసన మర్ష రష పాద్యముల్. క్షీర 

. అంచితంబుగ గ నిట్లు పూజంచి భ క్ర కి. ఫలము లర్పించి పదపడి భానువంశ 

శేఖరులకు యథావిధి జేసీ రపుడు, తా: పనో త్తి త్తము లతిథిసత్కారములను. 5421 

, 9 ట్లుచిత సత్యా రంబుల? గావించి, ర్ి 

మరల వారు సేయు మహితసతా,_రంబు, లందికొని సమాహీ తాత్తు లగచు 

సముచితముగ మునులు సంధ్యు నుపానీంచి, పుణ్యకథల గొంత ప్రొద్దు బుచ్చి. 

ప్రీయమున వారలం దోజ్కొని, రయమున నుటజముల శేగ రమణీయకథా 
న్య్వయనముం "జేయుచు నాపుుణ్యయుతులు నాం డచట నుండి రతిసుఖలీలన్, 

మునిపతి వి శ్వామిత్రుండు, ఘనకృప నెజింగెంచు. బుణ్యకథలు వనుచు నా 

జననాథతనయు లానశ, ననుషమపుణ్యనిశం జేసీ రద్భుతభంగిన్, క్రి! 

ర్త బ్లారఘుపుంగవ్రలు ఏత వాతనీతననష పరిమళెభ ఘా9ణంబుం చేయుచు నుచిత 

కథావినోదంబుల నారా క్రిం గకవీ మటునాండు ప భాత కాలంబున లేచి యా 

హ్నిక కియలు నిర్వ ర్తి కంటి వి కామి శ్ర సహితు లై ల యచ్చటిమునులు గజిపిన 
తెదంసన మూడ నెక్కి వారలు సం ప్రీతితో నొనంగుబవావిథా శీర్వాదం 

బులం గై కొని యమ్మహోత్తుల నానావిధస్రూజనంబుల. బరితుష్షులం జేసి య 

నుజ్ల (గొని యహమృహేనదీమధ్యంబునం బోవుచు. శ్రావృట్కా.లభారాధరగక్షా 

సముజ్జ్బృంభితం చై నయొక్కనిర్థ్రామంబు నినవచ్చిన నాలించి రాముండు విశ్వా 
మిత్రు, నవలోకించి మహాత్తా యొక్క_ గంభీరశబ్దంబు దుములం బె వినంబడియె 

నిది యము కారణంబున నుత్పీన్నం బయ. నెబేంగింప'వే యనియడిగినసకలగు 

ణాభీరాముం డగురామునకు జగత్పవిత్రచరిత్రుం డగువిశ్వామిత్రు,ం డిట్లనియె, 

- మునువంశాంబుధిఫూర్ల సోమ రఘురామా రాజసుత్రావు పొ 

వన శైలాసనగంబున నును జగద్వందూరిండు లో శేశ్వరుం 
ర కీ 

డనఘం బె నమనంబుచే నొకసరం బారూఢీ నిర్మించె నొ 
యనం గీ_రింతురు దాని మానససరం బంచుకొ సుర్మగ్రా మణుల్ 508 

. ఆసరసీయందు సముదిత, మె సరయు వనం” నొకమహాోనది పుణ్య 

ప్రసంతేత.ంకు నెలవై, భాసురముగ నలరు భువనపావని యగుచున్. 581 

రంగ నన్నది సా శేతపురముం దిరిగి వచ్చి జావ్నావీనదిలో న వార్య భంగి. 
నలె సె నచ్చటం బొడమినభఘనతరంగ, ఘట్టనోద్భూతీరవ మిది కంశు వళ్స్చ.£85 
వసుధేశతీనయ నీ వ,ద్ధసకుం బ్రణమిల్లు మనిన ధీరుడు రాముం 
డసమాన తేజు డాదేన, కనదృశగత్ వినతింజేసె ననుజయుతేముగాన్. 586 

. కట్టు కృత ప్రణాముండై యమ్మహోనది ను త్రరించి యవ్యేలం బోన్రచు రవికిరణం 
ఇటూ Ye ప wa జడ జరగని ఆ అత 'బులకుం జొరవ మూక సాం ద్రతిరువిటపసలాళ పటలపరిచ్భన్నం బై నయొక్క. 

అటు 



శు ల కొ౦ దడ ము, 7న 

వనంబు విలోకించి విశ్వామిత్రునిం జూచి మహాత్తా యిమ్మహాగహనంబు. మత్త, 

వేదండళుండాదండకాండా భిహెతీనుహాో కహను౦డ లం ౫ సింహా వ్యావ్రునరా 

హై రవనిర్థాషళిప: ఇం బే మృ7 గం వ దృనఖవిదళితేః ను తమాతీంగకుంభ పరిపతిత 

నూతనముహైఫ లవి రాజితేవనాంతేం al దారుణారావనా నాపతీ త్రి కోంఠకుహూూ 

కారం బె యిల్లి కాగణ నాదితం గంఖీంస్వన జారిపదస ంపూర్ణం బె దవాశ్వక 

ర్హృకకుభ బి విల్వతిందుక్ష పాటలబదరీసంకీర్షం చె దుష్ప్ర వేశం “యున్న యది దీని 
తెజం గెటింగింపవే యని యభ్యర్థించిన సమ్మునిమండలాఖండలుండు రఘు 

నంశపద్మి నీమార్తాండున కి ట్లనియె, గలి? 

వా, కాలాంఫోధరతుల్యమూ క్ర రి ' గరిసం కాళుండు వృత్రుండు నా 

ర్వాలంకారుఃడు దొల్లి ఫఘోరతప ముద్భుత్పీ?తిం గావింపంగా 
నాలోకించి బలాంతకుం డలుకతో నాభలవజ్రాహతి౯ 

వేతోపాంతనితాంతకాననమున న్వే'ద్రు దుంచె దన్యాన్థమున్. స్? 

ఉ. త్రుంచినయంతలో హరికి. దోడనె గ్రమ్మన బహ్మహత్యు ప్రా 
"ప్టంచినం జూచి తాపసులు దేవతలు వగ గూర నాత్మ. సం 

పించి యఘాపనోవనవిధిం దగుభంగిం బృబుద్దు లె విచా 
ఓ 

రించి బలారి నీడకు నిలింపులు దోడ్కని వచ్చి సమ్మతిన్. 589 

“తే. కలశతటినీజలంబు లంగమున 6 జలికి, బాధకం బెననిర్ణ రనాథగా త్ర 

కలీశములము. గరూశంబు నలఘుభంగి, నిచట విడిపించి వ్రీతులై రెల్ల వారు, 

ఆ. అటుల నిర్శలాత్ముడై నిష్మరూళుం డై, పాకశాసనుండు భవ్యుం డగుచు 
మునులు చేవతీలును మోదింప భాసిళ్లె, హీనుము విరియ వెలుంగునినునికరణి. 

వ. ఇట్లు కృృతార్భం డై డె మ హేంద్రుండు 'మదీయా౦గమలకరూశంబుల ధరించిన 

వాట సీజనపదంబులు ములదకహూశనాముంబులం బ్రసిద్ధికి నెక్కుం గాక యని 

యి ద్లేశంబునకు వరం బొనంగిన. 512 

చ, అనిమిషు లప్విధంబు విని హర్ష ము మోట నాబలాంతకుం 

బనిగొనీ సాధువాకన్థీముల( బ్రస్తుతిః ( జేసి సురాధినాథ నీ 

వనిన తెజుంగునకా శుభము లె _ ధనధానష్టసమృద్ధి నిమ్మహో 

జనపదముల్ సము  స్తగుణసంపడలం జెలువారు నిత్రీమున్ , ర్18 

_ంధ్రుర్టునిశ్వామి త్రు తుండు రామునికి. దాటకాన నృత్తాంతేంబు 6 దెల్చీ దానిల జంప నియోగించుట థ్రుధైం 

న, అని పలికి బృందారక బృందంబు పురందరస సహితం బె దివంబునకుం జనియె 

నంతం నొంతకాలంబునకు సుందుం డ డనువానిభార్య తాటక యనునొక్క 

యవీ కావుళూపీణి యె -వేయువముదపుకేనుంగులకుం గలబలంబు గలిగి తన 

పుత్రుండగు మారీచాం డనురాత్షుసుని శ కృతులగిపర్మాకృముని మహో 

బాహుని గరిసం కాళ దేవుని విపులాంసుని మహశీర్దునిం గూడి మలదకరూళ 



గడ గోవీ నాథ రామాయణము 

సంజ్ఞలం గల యూజనపదంబుల రెంటి నాక్రృమించి నిత్యంబు వినాశంబు నొం 
దించుచుం డపోధనుల హింసీంచుచు దుష్ట్రచారిణియె సార్ధ యోజనమౌా శ్రంబు 
దవ్వుల కాంతారమార్లంబు నిరోధించి యున్న దీయతీ చేత విజనీకృతం జైన 
యీోగవానంబు విడిచి బేశోపప్లనంబుకంయె మున్ను నివసించి యున్నజనం 
బిప్పటికిని మరలం బ్ర, వేశింప కున్నది గావున. సత్త 

నీ, మనుజేంద్రనందన నున్నీ యోాగ౦బున నాత్తీయ భుజబలం బాళ్తయించి 
యోాదుస్ట చారిణి నీయవ్నీ వధియించి నేండె యా చబేశంబు నిర్భయంబుం 
గాల జేయు మిన్ముహాకాంతారమును జొర వెజతు రింద్రాదిదిగ్వరుబు. దీని 
వలనిభయంబున వాండి దీపింపంగ దీని నో ర్చెడునట్టి ధీరు నెందు. 

"తె. గాన మంబకహాతి దీనింగడవీ పుచ్చి,పుడమి నత్యంతవిఖ్యాతి వడయు మయ్య 
తెలియ? చెప్పితి నీకు నీచేశ విధము, రమ్యూగుణసాం ద్ర రా జేంద్రరామచం ద్ర, 

నక, అని యప్రమేయు: డగున, మ్మనిపతి వల్క విని రాజపుత్రుఃడు రాముం 
డనియెం గృమ్మణ మౌనికి, ఘునవిస్తయ మాత్తీతోన గశలుకొనంగన్. 516 

కే, అనఘ యతులు ధాత్రిలో నల్పసత్తు ఏ 
లనలగ విని యుందు నుబల క ట్లనుపషమాన 
మదకరిసహ సృసత్వ మేమాడ్కి_ గలి7ః 
గరుణ దళుకొ త్తం జెల్చుము గాధితనయ. ర్] 

న. అని యడిగిన విదితాత్యుం డగురాముని వచనంబు విని విశ్వామిక్రుం డిది. 
యొక్క_నర ప్ర భావంబునం గలిగిన స త్తం బ తేజం గెటీంగించెన విను మని 
యి ట్లనియె, ర్18 

చ. అలఘుయశుండు ధార్మికుడు యతవరుండు సుశేతునామకుం 
డలను నొకం కతండు తనయార్థముగా నతిఫూేరనిష్టతో 
జలజభవుం గుణించి మును సంయమి యె బహువర్ష ముల్ దమం 
బలబవడ సాం ద్రదుర్లగహ నాంతరనీమం దపంబుం జేయంగన్. 519 

ఆ. మెచ్చి పయోజసంభవుం డ మెయకృ పాకలితాంతరంగుం డై 
వచ్చి కుమారు నీక వెస నానికిం బుత్రిక నిచ్చి సమ్మదం 
బచ్చుపడంగ దానికి సహా సమదావళస త్త మిచ్చి తా 
మెచ్చుగం దాట కాఖ్య నిడి మెల్టన నేలా సుపర్వయు క్యం డ్. ర్న్0 

వ, అంత సుశకేతుండు సాపయావన శాలి యగుతనపు త్రీకను జాటకను యు ర్త 
పుత్రుం డగుసుందునకు. బత్నిగా నొసంగినంతగొండొక కాణంబున కునయ్య్యశీ 
మారీచుం డన నాని నొక్క_కొడుకుం బషసి సుందుండు నివాతుం ఢై నయనం 
తరంబ పుత్ర సహాత మై వనంబునం జరించుచు నొక్కనాండు జాతసంరంభ 
మొ గక్టించుచు భితోర్ధం బగ _స్తుమునీంద్రు నిమై 6 గవిసీన నమ్మహోను భాన్రండు, 



మ, 

బాల కాండ ము. Tt 

కదక న్నెజ్జగ వేసి రాతుసుండవుం గమ్మంచు వూరీచునిం 

గడునల్క_౯ నవీయిరిచి త్రో తనె జగత్క శ్యాణుం డత్తాటకం 

గడిమిక్ దారుణన క్త క్ష/వె వి కట రాత న్యాక క్చృతిం దాల్చి కా క్ 

అడవి౯ మరుల దించు నుండు మని కోపాటోపుం డై తిట్టినన్. డర్ 

ఆపాపయత్న్ యూగతి, శాపక్ళ తానుర్భ యగుచు జల మకరంద 

తాపసనర చరితం బగు, నీపావనవనమునకా రహీం జరియించున్. ర్ర్కి 

. శీలివరసుత నీ ఏదు, రతిని దురాధర్ష దుష్ట్రరాతసిని నుహో 

ద్గతస తను నోచ్రావ్హాణ, క హూ తార్థము నధింపు నుయస్టి యినకులతిలకా. 

, అనఘ ఆాపసంస్పృష్ట్ర యెనటి ఆ దీని జంప ముల్లోక ములయందు. జాలినటి 

ఘనుడు పురుషుఃడొ క సడ నంగానబషాండు లోకసన్నుత నీవొక (రుండవునళ్ల. 

, వనితం జంపుట నీతి గా ననుచు భావంబందు గా జేంద్ర న్స్ 

వనుమానించెద వేము ధా త్రిజనర మోదతుం జా జనికి 

స్పనిగా చాష్థము గబల్లుచో* బురుషు నైనం గాంత నె నం దగా 
వం. . ౧ QQ. 

జ అర జ్ రె నడి fr న్గి ఘనవర్షా శృమరతు ణార్భము వడికా ఖండింప ధర్మం బగున్. 156 

వ వెదకి దు రాత్తులం దుసిమి వీరత సాధ్గుల. బోచు చుంతయు 

వు 

న్య ననసమానసుందర సనాతనధర్శ ము రాబమహూాలికి 

న్చోదమలకీ ర ర్తి గల్లు వృజినంబు భుటిల్ల డు కావునం బటు 

ప్రదరవాతి౯ జగంబు లలరకా వడిం ద్రుంపుము దీని నుద్దతిన్ . ర్ర్? 

. మును పృథివి౯ొ వడిం జెటుపంబూనిన దాని విరోచనాఖ్యనం 

దని నలనుందరం దునువుండా నుఘవుండచు జగం బపాకసూ 

దనముగం జేయ బూనినయధర విచారిణి గావ్యమాత ప 
ద్యనయనుచే రహిం దెగదె దాశరధీ వినమే త్రదర్ధముల్ . ర్ర్ఏ 

నుజియు ధర పరిపాలనతీత్సరు లగుమహాత్తులు మహీపతులు పెక్కం డ్రథర్య 
నిరతు లగుయువతులం బెక్క_ండ్ర వధించిరి కావున నీవును సంశేయంబు వదలి 

దుష్ట చారిణి యగుదీనిం జంపి లోక్రంబులకుం బరమకల్యాణంబు సంపాదించి 

కర్ర వడయు మని పలికిన న క్రీబం బగుమునివచనంబు విని దృఢ వ్యతుం డగు 

రాఘువుండు ప్రా పాంజలి యె చేండియు ని ట్రనీయె. ర్5్9 

. శాపసరాజుమాట దవదాంటక చేయుము రాను యం చయో 

ధ్యాపురమందు సద్దురుస భాంతరనుందో మహోత్తు జైనధా 

త్రీపతివేత నేను నుపదిష్టుండ నైతిని నచ్చువేళ భా 

పాపతితుల్య యప్పలుకు సత్యము మిీజంగ రాదు నా కింకన్, _ 560 

కాన్రన మద్దురుం డనినకై వడి నీదగుశాననంబునం 

గావర మె తి లోకముల గాజీయపెటుచు నున్న తాటకా 
అవా e3 



Te గోకీనాధ రామాయణము 

వ వధియించి గోవులకు విష్న పప జెక్ విప్రకోటికి౯ 

ధీవర మేలు జేసి జగతికా హానీ యయశ్ంబు+ గాం చెదన్ * 561 

చుర (కీరాముడు తౌెటకను సంహశించుటు శుయుం 

ఒం టు . స నం 

వ. అని ఫలికి యరింవముం డగురాముండు మవానీయశశాసనంబు వీలం గల 

నందుకొస్ ముష్టి నలనరించి తీవ్రంబుగా గుణ ప్రణాదంబుః జేసిన, నీర 

శా,ఘోరం చై నతేదీ యనా దము కలతోేణీ ధ్ర భాస్వద్దుహో 
చ్వారోద్యత్ప9తిశబ్పము౯ దళిత దగ్దం తొ వళాఘాోపముక 
దోరంబె కుహరంబునిండ బరవం దోడో నభోభూదిశా 

పారావారవిహారజంతునవులు విభ్రా ౦తాత్తు లై రందబున్. 568 

కో, ఆరావము ఏనులకు. గృఠోరం బై యురమునకుం బటు హోదిని యె 

కారింప మదవిఘూర్ధి త, ఘోరానన యగుచు యవ్నీ వ్రోధవివళ్ యె. 564 

మ, ఎలమిం బాడయుగావాతి౯ తీతితలం బిట్టట్లు నజ్హైడంగాం 

బ్ర ళ యాబ్దంబువిధంబునకా భయదళుంభద్భూరిగ గ్ఞాధ్వనుల్ 

సలా హాక్షినినాచ మెందు బొడమెలొ లీభుంబ యచ్చోటికి౯ 

గులశేె లాకృతి నేగుబెంచెం గన్లుల౯ా ఘోరాగ్నికీల్ వడన్. 65 

డ్. భూరిని శాతఖక్షములపోలిక నొప్పుమహో గ దంష్ట్రలుకా 

దారుణభంగి “నూతులవిధ్గంబునం గ్రా లెడువ్ప శ్రే శ్రేనే త్రముల్ 

ఫూోరనినానముల్. సెల గోపమునకొ దన"పె కీ వచ్చుదు 

శ్సారిణి యవ్నీం జూచి ర ఘుచంద్రుండు లక్షణుతోడ ని ట్లనున్. ర్ఏ6 

క, కనుంగొంకై లక్షణా మూ, దనుపేని ఘోరమగువే మేను దప్పక దీనికా 
ఘనభీవణన కధను గనుంగొనినంత నె యలంతివారిగుండె లవీయ వే. న్61 

ను, గణితం జంపుట పాడిగాదు జగముల్ గై వారముల్ సే య భీ 

కరఖడ్రంబున దీనిముక్కు_ సెవుల౯్ ఖండించి తో “శ్తోడ దు 

ర్బరస శ్ర్వంబును దేజముక' గతియు శౌర్యంబుకా "హగింతు౯ దివా 

కరవంకో త్తమ చూడు మిప్పుడు సమం ఖై నమద్వీర్యమున్. ర్ం5 
వ. అని రాముండు వల్కు_ చుండ నప్పుడు నిశాటి యగుతాటక [గ్రోధమూర్చితే 
యె యాటోపంబున భుజంబులె త్తి గర్లించుచు నారఘువుంగవ్రుని డాయ వచ్చె. 

న త్రజంగు విళలోకించిబ; బ్రవ్లార్షిపుంగవుండగువిశ్వామిత్రు౦దు దానిదూంకారం 

బున నదల్పీ కాఘన్రులకు సీన్ల నీయగు గాక కవిజయంబుగల్లుం గాక యని పల్కె 

నంత నయ్యా, యశ్నీ ణబలంబున నాం (దరజోవృప్టి ఘోరంబుగా నారాభ్హ 

వులం బొదివి యొక్కొ_.ముహూ ర్రంబు సిరంతరరబ్ో మేఘుంబున "దెగడుపజు చి 

పదడంపడీ మాయ: బన్ని నీరంధ్రంబు నాశిలావర్ష ౦బుం గురిసినం నగోవించి. 569 

క, రాముడు శరవర్ష బున, భీమశిలావృష్టి మాన్ని పృథుకాండములళ 
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యావువతీచరిభుజములు, భూమిం దునిసి పడంగ చేసె మునిపతి మెచ్చన్. 

ఉ. తోడనె లతణుండు ముదితుం డయి రాతసికర్ణ నాసము౯ 

వాడి. జెలంగుఖక్షమున వారక గాధిసుతుండు మెచ్చ తా 

నోడక నంట గోసి రయ మొప్ప నియా విణిం జే మింటిపై 

వేడుక పోటి నిర్చరులు వేయుముఖంబుల సన్ను తింపం౫న్, స్ 1 

నీ, అంతం చాటకకోప మగ్గల మె పర్వం గామనూపము లవేకములం దాల్చి ౧ ఎ___ 

మింటిపె కెగని భ్రమించుచుం దనమేను గన్ప్సడకుండంగ గాఢభ ( ంగి 
కు శేయుచు శీ తిలలు వె అువ్వుచు రజము గ₹ేంపుచు సాంద్ర 3 _కృనృష్టి 

కియు'చు మేఘంబుకరణి గర్హించుచు నట్టహోసము. జేయ నప్పుడు తెలిసి 

శే, యక నవృష్టివికర్యమాణాంగు లై లె న, నునుదపతినందనులం జూచి మునికులాబి 
హరిణధ రుండువిశ్వామి శ్రు, -డనితయశళుండు, హీతముదీ పింపమెల్ల న నిట్టులనియె. 

చ, ఇనకులసార్వ్రభాము తన వేల దినేంద్రుంశు డు గ్రుంకుచున్న వా? 

డనుపమసంధ్య వచ్చె నసుశాలికి రారా లయందు సత్త్ర్పము౯ా 

ఫఘనతర తేజ మకు డగుం గావున వే దెం జూడు దీని స 
జ్ఞానులకు బాధ జేసెడుని నాచరి ౩ వె గస. గూర్చు నేటికిన్ , న్?8 

క ఈయవ్సీ మునినరేణ్యులు, వేయువుఖంబులకుం గీడు సేయుచు నుండు 
వే యేల లోకహీత మిది, పాయక వెగం జూడు దీని భ చ్రము గలుగున్, 

న, అని పలికిన నవ్వి శ్వామిస్రుని వచనం: విని సంశయంబు వదలి తీన చం బగ్గు 
ప్ర్యం బంగీకరించి శబ్ద వొధిత్వంబుం జూాపుచు సాంద్ర ౦బుగా శిలావర్ష 6 ౦బు గురి 
సెడుతాటకమోం౭వ 'సాయకో పరంపరబం బరంగించి యన రోధించిన' నది శర 
సాలరీ శే యై నూయాబఎవిశెషంబునం దెంల్చుకొాని గర్జించుచు నశనికరణి 
ఫీస్టుజవంబున రామూక్ష్ముణులం బట్టుకొనం గమకించిన 'చానిం జూచి రా 
ముండు రయంబున నొక్ష క శిలీముఖంబు 'దానీయువంబు గాక చేనీన నయ 
ముతా కున కో ర్వ యయ తచ్చ ణంబ వోంజుచుం బుకమిం దె విగతవ్రాణ 

యయ్యె నయ్యద్బుతిర ౦బు విలోకి ంచి పురంవనుం డు బృంహరకసందోహ 
సహితుం డై సాధువాశర్టేంబుల నభఖినందించుచు నచ్చటికిం జనుదెంచి రాముల 
య్య్ణుల నుచితభంగిం జూజించి పవంపడివిశ్వామిత్రున ర విధంబునంబూజించి 
నాందనుధు రాలాసనంబులం య్రాస్తుతించి సరమ వ్రీతుం డై యి ట్లనియె, ర్75్ 

ంర్టుర్లూ దేనేం యుత ద్రికుయడై కాశిభనితో సకాకె్యప్పు క్ర ౨ భామునకిొసంగు మనుట. రధం 

సి. మునినాథ ఎమహోద్భుతే దివ్య చరిత్రను మహిమ నుతింపంగ మాతరంబె 
౧గారాఘనవుని వేత నపారుతాటక సంచి కగుణ ముజ్ఞగములకును 

మేలు గావించితి మే ముంనణము ; రిబ్భయానంక పనుల మె యలరం గంటి 

మితేండు నిర్హరులకు హితము వేయు బుట్టనట్టి తుహామహూం డటు గాన 
sat 

. యా 



ర్ 'నోవీ నాథ రామాయణము 

కే, మున్ను నీవు తపోబలంబునం బడసిన 

ధన్యుల భృ ళాళ్వుకూ రి నందనుల నస 

కస్తగా త్రుల సముద గ్ర కె "ర్యనిధుల 

నితని కొసంగుము వే రేణు యింపు మెజియ, 516 

క, అని పలికి గాధితనయుని, వినుతించి తగళా రఘు ప్రవీరుం డగురా 
ముని వినుతిం చుచు సురపతి, చనియె న్పూరకలితుం డగుచు సమో దమునన్. 

తే, అంతం బాటకాననచాను లై నమునులు 
భక్తిం జనుదెంచి కౌళికుం అ స్తుతించి 

రాము నానీర్పుదించి బి య శ్రాంత్ మింక్( 

దపములు ఫలించె నని పల తలంగి చనిరి. ర్? 
వ. అంత విశ్వామిత్తు/0డు ఆాట కావధతోమితుం డై జగత్పవిత్రుం డగుకాసల్యా 

పుత్రునిబాహువులం బరిరంభించి. శిరంబు మూర్కొని మరదనుధురాలాపం 
బుల ని ట్రనియె 5179 

కే, అవురదూవీ.ణి యెనరూయతీ జంవి 

రవికులో త్రము నీవ త్రీభోవనమునకు 

సందు మితి లేని ప మపంబు నించినాండ 
క నీ కుర్వర నసాధ్య మెద్ది లేదు, 530 

ఆ. ఇనుండు గ్రుంకె సంధ్య య్ లెంచె నీరాత్రి, నిచట నధివసించి యెల్లీ గదలి 
పోద మస్త దీయ పుణ్యా శ్రమమునకు, నచోటిమాను లెల్ల వార్ష వుంద: 581 

క, నా విని సంతోవ వము మది, నావిర్భవ మంద రాము డయ్యామినియం 
దావిపినమున వనించెను, దీరుం డగులత్ముణుండు ధృతి 'సేవింపన్. ర్ం 

తే, చేవతల కై నం జొరరాని యావనంబు, వ ము క్షశాహ మై నరమృగమునివరులకు 
సులభమై ఇ చాల న వేళ జూడ నొప్పె, రమ్యుతరమైన యల చై త్రరథముకరణి. 

వ. ల్రిత్త్ర తెటంగున నారఘుస శత్రముండుకతాటకం బరిమార్హ్సి సురనిద్ధనంఘుంబుల'ేకః 

బ్రశస్యమానుం ? డై విశ్వామిత్ర తృలత్షణసహితంబుగా నారాత్రి యచ్చట సుఖ 

ఫ్ నిది ౦చి మబజునాండు వ్రభాతేశాలంబున మేలుకాంచ నంతకు మున్ను 

మేలని గాధేయుండు కరుణావిభేయుండై. రామభో' దు, నవలోకించి మధురా 
తరవ్య క్షంబుగా ని ట్లనియె. న్రి4 

cs 

-ంయైయై విశ్వామిత్కుండు శ్రీ శీ రామునకు భృ ళాశ్వ్యాపత్యంబు లఅగుసమ స్మాస్త ంబుల నొసంగుట, చ్చుఢుంా 

G, తామరసారితుల్య కుభ దర్శన దారుణశ త్రు కర్శనా 
రామ దినేశ్వరా న్వయలలావము భనన్మవహానీయవి క్రీనుం 
బే నుని చెప్ప నచ్చు మది కిం పొనరేంచం గృపావ్సి నీ కింకం 
బ్రేమ నోసంగెదం గనుము పెం పలరంగ భృ శాశ్వపుత్రులన్. an కష A 



చ. 

క 
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నరసురయతుకింపురుష నాగన భళ్ళ సరసిద్ధసాధ్య భే 
చరగరుడాసు రాద్యగుల సంగరరంగవీనం జయించి సు 

స్థరజయలవ్మ్ం జేకొనలం జేయుప్ర భావము గల్లునట్లిభీ 

కరనిఖలా(స్ర్రుశ్ స్త సముల 6 గె కాను ప మిచ్చెద నిష్టసి దకిన్. ర్86 

అనీ పలికి జలంబు లుపస్పృణశించి ప ప ప్రనన్ననదనుం డై జె నియమంబున సరా స్త 

మంత్రంబులు సంస్మరించుచుం దనయట్ల ప్రతోళిత వ పాణిపాదుం డై శుచి యై 

చనుచేంచిన రానుభ ద్రునిం బ్రాజ్ముఖంబుగా నానీనుంజేసి క్రృనుక్కమంబున దం 

డచక్రంబును ధర్మచ, ద క్యంబువో గాలచ కృంబును విమ్టుచ క్ర కరఘును నె నై౦డ్రా స్తం 

బున వ్క్కంబును శ్వ న్్ వం బగుశరాలంబును g వ్యాశీరంబును నివీ కంబును బ్రహ్లో 

_స్ప)ంబును మోదకీశిఖరీనామకర బె నగదాయున, ౦బును ధర్మ పాశంబును గాల 

పాశంబును వరుణపాళంబును కుప్మా_ద్దా)నామకం చ నయశనివ్యయంబును 

Gl నాకం ul నయ _సంబును నారాయణా స్తగంబును న నాగ్నేయా స్తాంబును 

శిఖరంబును వాయవ్యాస్త ౦బును బ్రథనంబును హయకిరంబును (గ్రా,ంచా 

_స్తోంబును వివ్హుశ కి రుద్రశే_క్తి నామకళ _క్రిద్వయంబును మజియు నసురులు 

ధరిం- చునట్టికం కాళముసల శా పాల కంకణంబులును వెద్యాభరా స్త స్త౦బును నంద 

నా _స్హ్రంబును నసిరత్నంబును గంధ ర్వా స్తంబును మానవంబును బృసా్వపన 

వృశీమనంబులును సౌర్యా స్త స్తగంబును దర్పణంబును శోషణంబును సంతాపన 

వీలాపనంబులును ముద నంబును బై శాణ్యాస్త్రంబును మోహనంబును సౌమ 

నంబును తామసంబును సంవర్ల నంబును మౌసబంబును సత్యా స్త్రంబును మా 

యాభరంబును దేజకి ప్రభంబును బర లేజోపకర్ణ ణం బగుసోమా_స్ప/ంబును 

న్ఫిన్లి రా స్తంబును డస చేవతాకం. బె నయ _స్తంబును సుదామనంబును దా 

రుణం బగుభగా స్త్విను శితేషువును మానవా స _స్తంబును మొదలుగాం గల 

యనేకదివ్యా స్ప్రక స్ట్ర)ంబు లుపచేశించి యమ్మునిపుంగ వుం డమ్మహో స్త్రంబు 

లన్నియు రామాధీ కంబులు గావించుటకు. గ్రృమ్మణసం స్మరించి మం త్రగ్రామం 

బంతేయు జపియించిన నవి యన్నియు నష్టోశ్వామి త్రుని చేత ననుముతి 1 వడసి 

భీమముఖంబులును విజయసంపాదనంబులును దంష్టా)కరాళవ క్ష క్ష/ంబులును 

'జ్వలనజ్య్రలాభీలంబులును విస్ఫులింగపట అసంచారఘాోరంబులును డై బె తంబు 

లును భీషణ ప ప్రకాపదుర్నిరీకుంబులును బ్ర, బృచండ కేజోకలితంబులును భ భయంక 

రాకారంబులును నానావర్ష్మ రూపంబులును నె రాముని ముంగలం బొడనూపి 

శేలు మోడ్చి ఫాలంబునం జేర్చి యి ట్రనియెొ.. _ ర81 

పగిది. జరింతుము మే, 'మేపగతునిమి:ందం జనుదు మెయ్యది పని మా 

వ ట్ల నతసమిస్తో రీప్టిపా నీక్రింకరులము కృప నేలు మింకన్, 508 
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[ల్లి నోవీ నాథ రామాయణము 

క. అన విని రాముండు వానిని, దనకరమున సంస్పృళించి త్రప్పుక మిమ్ముం 

బని గలయప్పుడు చి త్తంబునం దలంయెద నపుడు రం డిపుడు పొండు రహీన్, 

క, నా విని యయ్య స్త)ం౦బులు, భావంబున. బొంగి రాముపాదంబులకుం 

గేవలభ క్ర నమస్కృృతిల గావించి య జేచ్భం జనియె గాతుక నులరన్, 80 

కే, అంత రఘుపతిముఖమున హార గ లేఖ, గనుపడ మునీశ్వరుని పాదకమలములకు 

వందనము: జేసి వేశలవాగ్విఘాతి, వెలయు వుధురో క్తి నిట్లని విన్నవించె. 
తే, అనఘ సర్వా స్తకుళశలుంకనై తినీదు, కరుణముల్లోకములయందు నిరుపమాన 

నుహిమ వడసిలి నింక సముంచితముగ, న స్త్రముల కుపసంహోర మూనతీవె. 

మ, అపు డి ట్లారఘునేత వల్క_ విని బ్రహాభుండు గాభేయు( డో 

నృసవంకో శ్ర తమయస _న్హ్రకోటికి నయం ంజీపార జన్యంబులం 

దుపసంహార మెజింగికొంు యను వె వె యొప్పానుసం ప్ర కీ తితో 

నపుకూపంబుగ నిచ్చెదం గొనుము సంహోరా స్తూముల్ “ఇచ్చిరన్. ర్09 

వ, అనిపలికి థారణశ క్రి క్ యు క్ఫుండును సువ తుండును కశుచియు నగువిశ్వామి త్రు ౦డు 

సక్యశంతంబును 'సక్యకీ శ రియు ధృష్టంబును రభసంబును బ్ర బ తిహోరతరరబును 

బరాజ్ముఖంబును నవాజ్షుఖంబును బఅమయఘోెక్షవపముంబులును దృఢ నాభసునాభ 

పద్ద నొభనుహానాభదుందునా భంబులును దసాతుతవ క్రదశ శీర్ష శతో దరంబు 

లును జ్యోతిషంబును గృశనంబును నై రాశ్యంబును విమలంబును యోగంధ 

రంబును హరిద్రంబును దైత్య పృశమునంబులును సార్చి ర్థాలియు ధృతిర్థాలియు 
నృ త్తిమంతంబును రుచిరంబును బితృసౌమునసంబుసు విధూతమకరంబులును 

గరవీరకరంబును ధనధా న్యంబులును గామకూపంబును గామరుచియు మో 

హాంబును నానరణంబును జృ౧భ కంబును సర్వనాభంబునుసంతాన వరణంబులు 

మొదలుగాం గలపరమభాస్వరులం గావమరూపుల భృశాశ్వతనయుల దివ్య 

దేహుల నొసంగి యి ట్లని యొ. ర్9] 

తే. అనులగుణపాత్రభూతుండ వగుటం జేసి నీకు నొసంగితి నీయ స్ప్గనిచయ మెల్ల 

సమ్మతి బ్రతి గ,హీ ంపుముసంతతేంబు,శుభము వీర్యంబు తేజంబుసుఖముగలుగు, 

క, అని పలుక నపుడు రాముకు, మునిడ త్తభ్ళ 'శాశ్వసుతుల మునుకొని వెరాదం 
బునం గై కొని ఘన తేజం -.న జూడ నొప్పె నుదితపూమనిభంగిన్,. 596 

ఫళయకాలాఖీల పావకార ర్చ ఎభంగిం గమలమిత్రుని మయూఖములనూాడ్కి_ 6 

గమనీయరాకేందుకరము క వై వడి ద్ ప్పఖద్యోతదీధితులరీరి 

.. లలితవేణ ప్రభాలతిక 'లసాబగున గాభాంధకారసంఘుములకరణి 

న ఫీమణాంగారకాభీలరో చుబయట్లు సముద గభూగుజాలములపగిది 

తే. జశురమునిద శ్రీదివ్య స్ట్ స్తగళ స్పోములటు 

మూ ర్రిమంతేంబు చై రానుమూ ర్రి 

cir 

రియ్రోల 



రి 

బాల కొ౦డ ము. ఏక 

నిుఎచె సేవాంజలుల. చేసి నీకషవసమాన 

లలితసుమమంజులో కల. బనికె నపుడు. - 597 

. దేవా యేము భవదీయనాసనంబు శిరంబున నిడికొని యెద్ది సంచినం జేయం 
గలవార మానతిండనిన వారమునం చనుండు ముని సలీమం శే ప్రభావంబున కచ్చె 
రు వెందుచు( బని గలయప్పుడు మిఘ్ముం దలంచెద నప్పున వచ్చి యభిమతార్థ 

నీది. జేయుం డని పలికి బహూుమానపురస్పరంబుగా ననిచిన నయ స్రంబులు థు 
రామున కభివాడదనంబు(జేసి యతనిచేత ననుజ 6 గొని యట పెన మని 

ళా 

పల్కయ థేచ్చం జనియె నంత నారాముండు తనకు విశ్వామిత్రుండుగ్భపనొసం 
గిన శస్తాగ స్తంబు లన్నియు లతుణున రుప బేలించి లత్హణో వేతుం జె విశ్వా ఆవ (్లీ షి 

మిత్రసహితంబుగా నచ్చోటుం బాసి యవ్వల రమ్యుంబు ల నతాపసా శ మం న స, ల 
బులు విలోకించుచుం జని చని యొక్క చోట సుమనోవిశాజుతం బె పుణిజన 
సమాకీరంఇ ఖగసంచారతమంప యనంతల శీ విరాజమానంచ మునీం ద వ్ రార . ద. చాత్ర యు లో 
వాణవిలాసం జై స్వర్షలోకంబుభ ంగి(జై త్రరథంబుమాడ్కి వియ న్యార్దంబుకరణి 
వె కుంఠంబుకె వడి సత్యలోకంబుచందంబున మనోరమం "బె దివ్యం బె భవ్యం యు లా గ రా 

బై సెవ్యం బై దర్శనీయం బె దూరవానితాపస ప వేశసంకులంబ యొక్క 
పర్పతేసవూాపంబున నొప్పునొక్కమహనీయతపోవనంబు విలోకించి విశ్వా 
మిత్రున కి ట్లనియె, 508 

. అనఘ మహానుభావ కరుణాభరణా మునివంశవర్య యీ 

వనమున: గల్లుపథ్నీమృగవర్ష మనర్లళ భంగి నొప్పెడుకా 
ఘనతర వేదమంత్రముల గానము. జేయుచు నున్న వేతపో 
ధనుండు వసించు యా శృ మపదం బిడి దీని తెజింగుం చెప్పవే... 599 

అనఘాత్య నీదు దివ్యా శ్రమం బెయ్యది యలరారు నెచ్చోట యజ్ఞ వాటి 
యజ్ఞ విఘ్న మొనర్చు నట్టిపా పొత్తులు దితిపుత్రులు వసించు చేశ మెద్ది 
యెచ్చోటనుండి వా రేతెంతు రిచటికి నెవ్విధంబునం జరియించు వారు 
సవనంబు. జేయించు సంయము లెన్వార లిచ్చటి కాచేశ మెంత దవ్వు 

.నిర్ణరారుల వధియించి నీముఖ౦బు 

కడవు పడకుండ గాచు టో గాధితనయ ; 

నాకు వలసిన కార్యంబు నయ మెలర్చ 

నన్నియును మాకు గృప మోజు నెన్ని చెపును, 600 
-ంధ్రుద్దువిశ్వామి తు,ండు రామునకుం దనదగు సీ ద్ద కృమముయొక్క. పృభానం బెజీంగించుట, వుం 

ర్, 

చ, 

అని యడిగిన నద్దశరథ, జననాథకుమారు జూచి సమ్మాదమున 

న్మునికుల కేఖరుం డి ట్లన్సి వినివింసం దొడం?ా వపుడు వివిన క్షనుమున్. 601 

అనఘ రమాధినాథుః డగు నచ్యుతుం ఢీవిపినంబునందు న 
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త్యనుపమఫఘోరనిస్థ చెలుహార సను స్తజగద్ధితంబుగా 

మును బవాదివ్యవర్ష ము లమోఘతపం బొనరించ రాజనం 

దన యిది వామనా శ్రను మనంగ రహిం దనరారు నుర్వరన్. 602 

ఆ. రామ యిచట: దొల్ల్ రాజీవ నేత్రుండు, విపులనిష్ట ఘాోరతపముం జే చేసి 
సిద్ధుం డయ్యె గాన సిద్ధాశ్సవు మనంగ, విదపం బేరు వడ మె బ్బథివియందు. 

చ. చెలున్రగ నీగతి౯ జపము సేయుచు నూధవు. డున్నవేళ దో 
రృలమహీ మాధికుండు బలిరాతుసభర్త విరోచనాత త్శజుం 

డలఘుయశుండు శే శని సురాలి రణంసువం దోలో ముజ్జగం 

బులం గడు మేటి మొ త్రి దివము నృహాళద్యుతి నేలు చున్నెడన్. (111 

వ. దేవత లందణు వహ్నివురోగము శై లై యిచ్చటం దపంబుం జేయు చున్న విష్ణు 
కడకుం జనుదెంచి జీవావిరోచననందనుం డ్రై నబలి యజ్ఞ ౦బుం వేయుచు ననీప 

కు లెద్ది గోరిన దాని నెల్ల నొసంగు చున్న వా డయ్యజ్ఞ ౦బు సమా క్తి నొందిం 

పకమున్నె నీవు జేవహీ తార్లంబుకాజకు మాయాయాగజలంబున (వామ 
నత్వ్యం బంగీకరెంచి దేనకా కార్యంబు దీర్చి యు త్రమం బె నకల్యాణంబుం 

జేయుము 605 

ఆ. అనుచు సురలు వేండ నపుడు జతారి యె, కాంత నదితిం గూడి శ్వ పుండు 

వ్రతేము బూని దివ్యవర్ష సవా స్తంబు దపము సల్పుటయును :దయ దలిర్ప 

తే. కమలలోచనుం డపుడు సావొౌత్కరింప 
నలరి కళ్యపుం డతిభక్రి సెలగ మొక్కి 
నిగమసూ కుల వినుతించి నిరుపమాన 
వేశలసుధానుయో క్షు కులం బిదప ననియె. 601 

వ. దేవా నీవు తపోమయుండనవు తపోరాశివి తపోమూ ర్రివి తపన్పవ్రభావుండ వట్టి 

నిన్ను దుస్తరం బై నతేషంబు వేశం గంటి బురుపో శ్రముండ నైన నీశరీ రంబునం 

దూ జరాచరాతే,క ర్ం బె నజగం౦ంబంతయుం గానంబ డుచున్నదీ కట, నిట పా 

_ ఖలలోకుండ వై ననీ వాధినుభ్యాంతరహితుండ వనియు నని హైళ్యుండ వనియును 
శ్రుతులు నొడువు నట్టి నిన్ను శరణంబు నొందెద. 608 

క. అని నానానూనో క్తుల, వినుతించిన నాత్మ మెచ్చి వస్లు౦ డను నో 

యనఘ వరాగ్గు(ఃడ వై తివి, కాను మిచ్చెన వరము నీకు గుతుకం బెసంగన్. 

చ. అన విని కక్యపుం డనియె నంజలిం జేసి మహాత్మ నాకు నీ 
యనిమివకోటి కీయదితి క కంచితభం౦గి వరం బొసుగు నొ 

కనుపమబుద్ధి నీ యదిలి యందు. గుమారుడ నై బలారి క 

ట్రనుజుండ వై జనించి పరమా రుల వేల్పుల నుద్ధరింపుమిా, 610. 

న మహాోశ్తా యిచ్చటం దపం౦బు సిద్ధించుటం జేసి య్ చేశంబు నిద్ధాశ్రమం బనరి 



తే, 

మ్, 

చాలకాండ ము. 85. 

బడు నని కశ్యపుండు బ్రాక్జించిన మహా లేజుం డగువిమ్ణుండు భ_క్రసులభుండు 

గావునం గశ్యపుండు గోరిన తెజింగునం ద శ్రేజంబుననదితిగర ౦బునందువామన 
రూపంబున నవతరించి యాగదిముం డై నవై రోచని కడకు భిషు హాపంబునం 

జని యతేని నడిగి పదత్రయమాత్రంబు ధాత్రి. గొని, త్రివికమదూపంబున 
జగ త్రయంబు నాక మించ బలిని "రసాతలంబుస నుండ నెయమంచి శమ్మణ 

ముల్లోకంబు లిం మన కొసంగిన నతండు పూర్వప్ర, కారంబునం ద్రివిష్టపరా 

జ్యంబుం బరిపాలింషు చుండె.. él 

మొదల వామన్శాశ్సను నున బొగడు(గాంచి, వీదపసిద్దా శృమంబన బేరువడ సె 

ననభఘశారిత్ర నాండు నీయా శ్రమం బె నేండునీయా శ్రమం బెయూ నెలవుదల6ప, 

దితిజారాతి దపంబు సల్పి తగ్గ సిద్ధిం గాంచి జంభారికే 

ని తముం వేయయగం జనవినుట ముదం బేపారం గొనాళ కీ న్స్ షమ్మీ ఎడ్ 

చ, 

ర్ం 

మ. 

నతీనిష్థం దప మిచ్చట న్పలివి పద్దాధీళుచం దాన సు 

స్థితి సిద్ధిం గని ఫ్రై తం జేసితి సుమో సిద్ధా క్రనుక్వం బొగిన్, 618 
. రవివంకో త్తను యేను దీఖీతుండ నై ప్రారంభ మేపారంగా 
సవనం బుద్ధతిం జేయం బూనిన దురాచారాథ్యు లై సారెకు 

న్షివివత్కంటకు లేగు దెంచి నడువు న్విఘ్నంబు. గావింతు రా 

ర్హన 'మొప్పారంగ వారి. ద్రుంచి ముఖము నాఫల్య మొందింప వే. 614 

-ంచ్రిర్టూ విశ్వామి తుండు రామంక్షుణులతోడ స్వక్రీయ్మా కృమంబు 6 బ్రవేశించుట, చర్రుర్టుం- 

ఇదియె మదాశ్రమంబు మను జేశ్వరనందన రమ్ము పోద మ 
భోన్టిదయము గల్లు నంచు మునిపూజ్యుండు గాధిసుతుండు రాముని౯ొ 

సదమల చిత్తు లక్ష్ ణుని సమ్మతి దోడ్కొని యా మోర్వి కిం 

పాదవం జనె నునర్టనుయుతో జ ప్రీబచంద్రు నిభర॥ి నొప్పుచున్. _ 615 
ఇట్లు నిజాశ్తమపదంబుం ట్ర వేశించినయన రతరంబ, 616 

. పొరుగిరుగా శృమంబులతేపోధను లారఘువర్యుల నునీ 

కరు గనువేడ్క_ డెందముల సందడిపెట్టంగ నేగుదెంచి శం 
కరనిభు దివ్యబోధఘును గాధిసుతుం దగ సత్కరించి స సుం 

దరు లగు రామలక్ష్యు ణులC దద్ద యు. బ్రీతి భజించి రెంతయున్. 611 

. అంత నాకముహూ ర్త మచ్చోట నసియుంచి, రాజమాళీసుతు లరాతిదమను 

లారఘు ప్ర వీరు లమ్మునిశాద్దూలు, తోడ ననిరి "కేలుదోయి మొగిచి. 618 

ఇప్పుడె దేక్ష వహింపుండు, చెప్పెడిబే మింక మిరు సెప్పినకరణిం 

దప్పక్ యీాసీద్దా శ్ర ము మిప్పుడు సిద్ధ మగు గా కహీనగుణా థా 'ఫై*. 619 

తు విశ్వామి తు త్కుడు యాగారంఛము6 జేయుట. శురుం- 

అన నౌెంగా కని హానిరాజు కుతుక వ్యాకోచచితాబ్లు డై 
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మునుల న్తృవ్ముని చీరం బంచి నియమంబుం గ్రాలంగా యాగదీ 

య్ నితాంతస్పృవాం చాల్ల మానియుతు( డై సంపూర్ణ యజ్ఞంగపా 

వన మె యొ ప్పెడుయజ్ఞ వేదిపయి భాసీనూరి యె యుండంగన్. 620 

. రఘునందనులు సమాహితమనస్కు_ల యారా త్రి గడపి మజునాండు ప్రభాత 
కాలంబున లేచి జలంబు లుపస్పృళించి పూర్వసంధ నుషానించి శుచు శై 

నియమంబునం గ్రాలుచు హుతాన్నిహోత్రుం డై రెండవవై శ్వానరుండునుం 

బోలె వెలుంగుచు వేదిమధ్యింబున నాసినుం డై యున్నవి శాష్టమిత్రునకు నమ 
స్మరించి చేశకాలత త్త ీజ్ఞులును వచనకోవిదులును దివ్యాయుధ పరిష్కృతు 

. ళు , న | ఇన బు జము కధ (5 ప్త 
లును బరిపంథిశిచూచతుకు లగు రామలక్ష్మణులు సమ్మహోత్తున రె ట్లు నిరె ౩. 

GK 

tf 

రా 

దానవు లెక్కాలంబున మానక చనుబెంతు రిటకు మా ేకరణిం 

బూని చరియింపంగాం దగు మౌనికులాధీశ యింత మాకుం జెపుమా, శశికి 

. అని రాజతీనయు లడిగిన, విని యచ్చటిమాను లెల్ల వేవుజు వారిం 
గొనియాడి మౌనిచందము, వినుం డని యి ట్లనిరి వాక్స్రవీణత మెజియన్ 

. అశీ ణమహీము( డీమునీ, దత్షతే వేం డాడిగాయగం దగ నాబు నిశ 

రీతు గొని పలుక కుండును, రశీంప వలయు నన్ని రాత్రులు మోరల్, 62 

. నావిని రాజపుత్రులు మనంబున నుత్సుక మంకురింప ను 

శ్రీ విలసిల్లుభీక రశి ముఖకార్తు కము ఒరెంచి ర 

తూవిధిం. గంటికి న్నిదురం గానక "జే పవ లొక్క_రీతి గాం 
గేవల నిష్టుం గాచిరి జిగీములు వర్శనివంగథారు లై. 625 

. ఆరయ యాగ మిాకరణి నైదు దినంబులు సెల్లై నంత న 
య్యాణననా (డు రాముడు మహాోనుతి లత్షుణుం జూచి శాతసు 

లాష్టరక జన్నముం జెటుస వత్తురు నేం డటు గాన నీవు సొం 
వపారంగం గాచి యుండనతె నంచు వచించి సమాహీ తాక్తు( జె, 626 

fe 

. దానవుల: దునిమి సవనము, మానక రశీంచి భువి సమంచితకీ ర్తి 

నాను బడెసెద గా కని యానృపమణి గాచి యుండె ననుజయుతుం డై. 
సోపాధ్యాయపురోహిత, మై పావనకుశసమిల్ల తాంతోచ్చయ మై 
యేపారు హానియుత మై, మూపషబటులకు యాగ వేది సాంపై యల రెన్, (28 

. ఇట్లు కల్పసూ క్త ప కారంబున మం త్రవంతం బె యాగంబు చెల్టుచున్నసను 

. తొలుదొ ల్తం గల్పాంతతోయదధ్వనిభంని వినువిధి దడదారుణస్యనము లెస౮గ 

నటుమోా౭దం బద్మినీవిటుండు గనడ కుండ సాం దృరజో మేఘజాల ముక రె 

దరువాతేం జూపజు లల యె త్త రాకుండ వితతంబుగా శొలావ్భమష్ట గురిసెం. 

బదపడి మఖశాలపై గవానంబు వై వేదివై శోణితవృష్టీ గురిసె . 
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తే. ననురసేనాస మేతులై యంబరమునం, బన్ని దుష్టాత్సు. డై నను చాహుండును దు 
రంతసత్తు ఏ.డుమారీచు(డ నెడుపాందు, పాయకురుశే కీగావించు మాయవలన, 

ఉ. అంత దినేశవంశవరు. డ _లెజుం గంశయు జూచి యాత తలో 
నెంతయు గిన్క_ పరష్టింగ న నహీనబలంబున మింటనుండి య" 
త్యంతరయంబున౦ బటచు నట్టినిశాటుల బోలం జూచి కా 

లాంతేకు మాడి, (గాాలుచు నుహాద్యుతి అత్మ? ణుతోడ ని ట్లనున్. 631 

-ంర్టుల్టు: శ్రీరాముడు మానవా స్తింబున మారీచుని సము దృంబునం బడవై చుట, శుథుం- 

వ. వత్సా దుష్టాత్తు లగువీళితాశను లంబరంబునం బన్ని మాయాబలవిశేహం 
బున యజ్ఞ విన్ను బు? గావించు చున్నవారు సమిరణంబువేత ఘనంబులం 
బోలె వీరి నందజి మానవా, స్త చ్రుసముద్గూతులం జేసెకం జూడు మని పల్కి 
సమాహీతుండై చాపంబు సారించి మోర్వి మో 'మో యించి పరమసం,క్రు జ్ఞ దుండై. 
పరమభా; గరంబును బర మోదారంబును నుప వేగంబు నగుమానవాస్త్రంబు 

సంధించి మారీచునియురంబు దాయక నేసిన నారాతసుండు శిలేషుబలతాడి 

తుం డై మైమజచి యా క్రందనంబుం జేయుచు వజ ప్రహోరంబున జెక్కలు 
విజిగ్ న నహామహీధరంబు స సాగరంబునం బడిన తెఆం గున శత యోజనమాత్ర,౦ 
బు దవ్వుల సముద్ర జలంబులం గూలిన నవ్విధంబు విలోకించి శామురడు 
లత్మణున కీ ట్రనియ. ' 682 

మి, అనలోకించి తె లక్షణా చటులదీవ్భన్యానవా స్ప) ప్ర భా 
వపిశేషంబు దురాత్మేం డై డె నదనుజు న్వంచించి AR య 

ర్ల వతోయంబుల వై“ చెం గాని వెస. (బ్రా ణంబుం గొనం జూడ చెం 

త్త విచిత్రంబు మహాత్తుం డై నమునిమంత్రం బిట్టి డై మయొప్పంగన్. 608. 
అథి శ్రీరామం చాళ్నేయవాయవ్యా. _స్ట్రంబు? చేసు సుబాహునిదతె తే నన్యంబుల6 గాూల్చుటి. ర్రైుపురా 

“క్ట ఫఘోరాకారుల దుష్టవి ,హోరుల నిర్గ రాణుల కులుల యజ ఖ్నుల డే 

వారుల రుధి రాహారుల, దారుణక రల వధింతుం దడయక యింకోన్. 684 

వ, అని పలికి. 6835 

చా,కోణ శ్రాజిత నే తు డ రఘుకు లేళుం డుద్ధతీ న్పర్వగీ 

ర్వాణవ్రా హతము వ మెచ్చి మూడ ననలా _స/ప్రోద్టతిం బూర్వగీ 

శ్వాణన్రేష్టు సుబాహూం ద్రుంచి పటురౌద్రస్ఫూూ రి ది వెంట న్యరు 

ద్చాణంబు న్నిగుడించి కుచ్చి నిఖలేంద్ర, ద్వేమల న్వే?ల్మిడిన్. 686 
వ, ఇ_త్తెజంగున నారఘుస త్రముండు యజ్ఞ విమ్నకరు లగురాశుసనుల నండి నిన్నె 

షంబుగా వాపు మూవీ తొల్లిరాకసజయంబు నందు న్ కుండునుంబో ల సమస్త 
మునిగణపూజితుం డై యొప్పె నప్పుడు. 637 



౬8 

ఉ. 

ర్ 

గోవీనాథ రామాయణము 

అంత శ్రుతీరితస్థి తిని నమ్ముని యమ్హ్మఖ మొక్క డైన గో 
రంత నొజుంత నేక తుదో నంతంగ జేసీ కృతాం డై డె సుధీ 

యై 
మంతుండు యాగనిష్ట నుగుమానము ఏడి నిరీతిక లిశల్ 
సంతస మంకురింపం ని చయ్యన రామునితోడ న్ ట్రనున్. 688 

* గురుకార్యముం జెల్లించితిల బర గృతార్థండ నై నై తిం చార్జివతన యా 
గుజుతుగ నీయా శ రుమున, కరుదుగ సిద్దా శ్ర శ్రనుత్వ మది నిజ మయ్యెన్. 

. అని పలికె నంత నొరామలక్ష్యణులు గృతకృత్యు 3 లై యారా్రి సుఖలీల వసీ 
యించి వుబు నాయడు ప్ర ఛాతకొలంబున మేల్క_ని శాల్యకరణీయంబుల దీర్చి 

బరమానందరసపూ రికేహ్భదయు లై పావకునిచందంబునం చేజరిల్లు చున్న 
వి శ్వామిత్రునిచరణంబుల కఖి వాదనంబుం జేసీ తక్కి నమునులకు నమస్కరించి 
విశ్వా ట్రై నవలోకించి మధురోడారం బగు వాక్థంబున ని ట్లనిరి, 640 
నఘ నీ కింకరులము డద యార్డ )వీక్ష, ఇముల వీశ్నీంపు మింక నూ కొనర్పవల 

నట్టిపని యెద్ది తెలియంగ నానతిమ్హు, కడిమి దీర్సెడ మెంతటికార్య మున. 
-ంర్టుర్లూ విశ్వామి తుడు రాములకేణుల జనకయాగము6 జూడరా' నియోగించుట. రధం 

అని పలికిన నడ్డశరథ, తనయుల నాక్టిముల కలది 'తాపసవర్యు 
లృునిపతి యగువి శ్వామి,త్రుని ము న్నిడుకొని రఘుపతితో ననిరి తగన్. 642 

. అలమిథి లేంద్రు జై న జనకాధిపుం డు _త్తమధర్శ సీ లుం డిం 
పలర్డలగ నద్యుతంబుగ నుహాధ్వర మొక్క_టి చేయుచున్న వాం 
శలయక యము స్మఖుంబుం గన నచ్చటి *శేగెద నుము వికృమో 

జ్ఞ సల మము హడి నీవ్రును బ్రసన్నమతిం జను దెమ్ము చచ్చెంన్. ౧48 

. అదియునుం గాక, 644 

. ఆన్ఫసమాాళిము 'ండదిరమునం దొకవిల్లు సుమేరుసార మె 

మానుగ నొప్పి యుండ. బురమర్దనువి ల్లది తొల్లి "స్రీ చ్రీతు లై 
దాననవై రు లిచ్చిరి ముదంబునం దస న్మహనీయమాక్షీష్టీనం 
ధాన మొనర్ప నీవు వసుధావర యోగ్యుండ వెన్ని చూడంగన్. 645 

సురగ కుడోరగనర ఖే, చరకిన్న షర సిద్దసాధ్యయారణయమోా 
సుకు లాదిన్యశరాసనవర మెక్కి డం'జూల రమరనరసవు తేజూ. 646 
జననాథు లనేకులు ద, స్థన కారు క కచ్చ క్ దెలియంగా వచ్చి బలం 

బున దానిసమారోపణ, మొనరింపంగ "లేక చనిరి యొదవినలజ్జన్. 647 

జనవరసుర : తోడను, జనుదె మృచ్చటికి జనక జనపతిచాపం 

బును సముదితేయజ్ఞ ౦బున్కు గనవచ్చును' దాన నీకు గలుగు శుభొంబుల్. 648 
రుడు విశ్వామి,తు, ండు రామబత్షుణుల6 వేడొని మెథిలాపురంబున కరుగుట. ద్రైర్పుంా 

* మజియు నయ్యు_త్తమళరాసనంబు 'దేవతలవలనం బడసి వై చేవుండు దాని 
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యజ్జ ఫలంబునుంగా సంభావించుచు. దనగృవహాంబున నిడికొని నిత్వంబును 

గంధపుష్పధూపదీపంబుల చేశ నర్శ్నించుచు ధనురుత్పనంబునందు. బ్రాథా) 
న్ధ్రంబునం బూజించుచున్న వాం డని పలికిన నవ్వీ శ్వామిత్రుండు 'రామలత్మ 

కులం దోడొ్కని మునిసహీ తుం జై యాసిద్ధాశ్సమంబు విడిచి జావ్నా 

వీనదియు త్తరతీరంబున నున్నహీ నువంతంబునకుం జనియెడ మోకు స్వ స్టి 

యగుం గాక యని యచ్చటి వనదేవతలకుం జెప్పి యప్పుడ కదలి యయ్యా 

శృమంబునకు ద్ర దదీణంబుగాం దిరిగి యు చశ్రరాభిముఖుం డై హై. మిధిలానగర 

మూర్గంబుం బట్టి చ చనియ నప్పు డమ్మహనీయా, న్ శ్రోమంబుననున్న బ్రహ్మ బృవావాదులై న 

మవార్దులయగ్నీ పే త్ర సంభా భోరంబుల చేత? బరిపూర్షం బె నశకటీశీతమా త్రం 

బమ్మ పోత్తుని వెనుకొనియరిగె మతి యు నయ్యా శ్ర మరిబునంగల మృగ పతీగణగం 

బులు భ్ క్వలీకయంబున నవ్వి శ్వామిత్రునివెంటం గొండొకదూరంబరిగ్ యతని 
చేత ననుజ్ఞ వశసి మరలి నిజనివా సంపులకుం జనియె నంత గాధినందనుండు 

గొంతదూరంబు సని సూర్యుండు గ్రు గుంకు వేళకు మునిసహితంబుగా శోణనదీ 

సమిాపంబు. చేరి యన్నదీపుణ్యతీర్థంబులం గ్రు గుంకి యగ్నిసమా రాధనంబుం జేసి 

విశ్వామిత్రుండు ద శ్రీరవనంబున' నివసీంచె “నంత రాముండు లత్మణస మేతుం 

బుగొ సంధ్య నుపాసీంచి మునుల నభివాదనంబు. జేసి మునిస భామధ్యంబున 

విశ్వామిత్రున కభిముఖంబుగా సుఖోపనిష్టుం జై మృదుముభురవాక్ళ్టం బున నమ్మ 

హోత్తున క్రి ట్లనియె. 649 

రుయా విశ్వామి తు (డు రాములక్షుణు అకు దనదునంశ క్రృమంబు 6 చెల్పుటు. ధ్రుత్టుం. 

"లే, అనఘ యీ దేశ మతిరమ్యు మై మై తనె 

చుంజులవనాంతజాతసంపదల చేత 

ననిళ మేపుణ్యుండు వసించునట్ట నెలవు 

దీనివిధ మెల్ల గృపతోడం దేలియం 'జెపువు. 650 

క, అని యడిగిన గాభేయుండు, -దనమునమునం బొంగి దాజతనయునితోం ద 

ద్ద న బేళశక్రమ వెల్లను, వినివింప చొడం7 వాక్పఏ)పవీణత మెజియన్. 651 

శే, దశరథకుమార బ్ర వ్యూకుంగుశుండనంగ, నాక్క_తనయుండుగల(డుగుణో త్తరుండు 
నితర్ణిధర ర్యజ్ఞతా వ్ర వే శనియతిమహిమ, నల నాతండు రెండవనలువకరణి. 652 

శా,.ఆపుణ్యుండు విదర్భ రాజసుత నుద్యత్సీ)తితొ ( బెండ్లి మె 

యాపద్దాననయందు నందనుల సారాచారులం విరుల 

న్ఫూపాలొ త్త గకముల౯ా గుణో _త్తరుల సంపూర్ణ ప పుభావాఢ్యుల౯ 

శ్రీ పుత్రాకృతుల. న్పుధీరతులం ? గాంచె న్నలుస్టీర ణ్య్వీడుకన్. 658 

లే, నరవర కుశాంబుండన(గుక నాభుండనంగ,వసువన నధూ_ర్తరజుండనవజలువారు 
వారిజనన ప్రియాభులై వాలునారువాసవసమానులై శ్రాలువారు వారు,8ర్4 

R 
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క, వారి విలోకించి గుణో, దారుండు గుళుం డిట్టు లనియె ధర్మ చికీర్ష 
న్మీ రందజు ధారుణి నయ, మారంగం బంచికొని కుడువు 'Zవేనులొగమునన్, 

వ, అని నియమించి కుకుండు వుహీమండలం బంతేయు( జతురిఖండంబుగా 

విభాగించి యిచ్చినం గైకొని యన్నలువుకు భర్షపరు లె లోక సమ్మతంబుగా 

రాజ్యుంబు జేయుచు. 656 

లే. అంబురుహమి త్ర తేజ రుతొంబు. డసెడు 

ఘనుడు దన పేరం గాశాంబి య నెడుపురము 

మహీను నిర్మించి యందు ధర్మ ౦బుకలిమి 

శిష్టసమ్మతి రాజ్యం బుం జేయుచుండె. 6051 

తే, శ క్రతుల్యుండు గుశనాభజనవిభుండు 
వొలుపుగ మహోదయం బనుపురవరంబు 

వేడ్క గావించి యందు. చ్రావిణ్య మొదవ 

నింపు సొంపార ద్రజలC బాలించు చుండె. 653 

క, అనఘ డధూ_ర్రరజుం డను, ధననాథనిభుండు వ్రీతి ధర్యారణ్యం 

బనుపురముంజే8 . యచ్చట, నినవంశో త్తమ ధరిత్రి * చేలుచు నుండెన్. 65 

క, వసు వనువాండు పయూజూా, శసనుద్యుతి యె 'గెివ్రజం బనుపురముకొ 

వెస నిర్మించి ముదంబున, వసుమతిం బాలించె నం దవార్యిప్రాఢిన్ ం 660 

చ. మనుజవేణ్య యీధరణి మానుగ నవ్వోను రాజమాళి యే 
లినయది గ్రాలు చున్నయది శే కేవ మహీధ ము లైదు గంకు నూ 

తనసితపుష్చమాలికప్యధంబునో మాగధి 'మూనగాంతరం 

బున విలసిల్లు చున్నయది పా ల్పలర న న్యగధాత్త జాతే యె, 661 

వ. మజియు నిమ్మహోనది ప ప్రుత్యగ్వాహి కూని ము యుండు నిచ్చటే వసుంధర వసురాజ 

ధర్మ మహీ మర చేసి మాగథీనదీసలిలస్పరృంబున సంపూర్త ర్ల సస్య శాలిని యై 

సు శ్ర మై యుండు. 68 

శే, తవిలికుశనాభన్చ సతి మృ తాచియనెడు, నచ్చరను బెండ్లియె చానియందు౭గారంచే 

రూపసౌందర్యమహీమచే మాఢింగన్న, యట్టితనయల నూర్వుర నతిముదమున, 

డం ఆనరనాథ మొళిసుతలంచిశరూపవిలాసయావన 

శ్రీ నిర వంద హారమృ దు చేలములం గయిసేసి మంజులో 

చ్యానముం చేరి యందు ముదమౌారంగ వాద మొనర్చుచు నృహిం 

గానము జేయు'చు౯ా శిఖులనై వడి నృత్వము లాచరించుచునో, 664 

క్ర ఘనమధ్యస్థితళంపల, యనువున గగనగత తార లట్ల వెలుంగుచు 

న్వనమధ్యస్థిత లై లె నృప తనయలు వివారించి రద్భుత క్ర కమ మెసంగన్. ఈ 

G. వారినునోజ్ఞ వేవములు వారివచోరచనా చమత్క్భృతుల్ 



త్తే, 

వారివీలాసవై ఖకులు నారదిసమంచితరూపనంపద 

ల్వారివిహారచా తురి యు వారియ పాంగద్భగంచలంబు అం 

పొరంగం జూచి మన్మథశ రాతురుం డై పవనుండు చెస్చారన్, 666 

కన్ను లారంగ నయ్యళికచల చెలువు. 
బొలు పలరం గాంచి తమి మించి వలపు నించి 

ధృతిం. దొలంగించి వి చలితహృూ వయు. డగుచు. 

జీర నే తెంచి పలికె సమిీరణుండు. 667 

చ 

తె, 

జలజవళాములార నవచంపకనానసికలార మేను మొ 

చాలువముం జూచి మేలుపడి చేకొన వచ్చితి నాకు భార్య ల 

కలసి రమింపుం డు త్తమసుఖంబులు సేకురు మానుషతషముం 

దలంగు శుభోదయం బెసంగుం దప్పక కల్లు జిరాయురున్నతుల్, - 663. 

. మనుజాంగనలకు జవ్వీన, మనిత్యు మమరులకు నిత్య మటుగావున నీ 
మనుజత్వ ముడిగి మో రింక్క ననిమేవత్తుమున సుఖము నంద రాదే. 669 

అని పలికిన న క్తిష్టకర్ముం డగుసదాగలివచనంబు విని యపవానించుచుం గన్య్యా 
శతం బతని కి పనియె. 670 

అమరవర్య సమ_స్తభూతముల కీన్చ, పరల నంతేశ్చరం జ బేన ప్రాణ మగుట 
నలువ నీకు జగశ్చా)ణనాను మిడియె, నరయ నీయట్టిపూ జ్య? డిట్లాడనగునేె, 

క, 

అఆ, 

క 

తే, 

కొ 

క 

వః 

అనిలా మము గుశనాభుని, తనయల మని యెజటుంగవే పదభ్ర మ్లనింగా 

నిను దిట్టంగ జూలుదు మె,నను సె (చితి మిటు తపోవినాశ నకంకన్. 672 

సత్య వాది మైన జనకున కవమతిం గూర్చి తుచ్చసుఖముం గోరుకంకు 

మానవతులు కుర్వి నురణ మభ్యుదయంబు, గాదె సల్కె_డేల గాన కిట్లు, 

సురవర్య మాకు దండ్రి యె, పరవముం బగుై వతంబు ప్రభు వటు గానక 

గురుం జెవ్వని కొసంగిన న, ప్పరమోదారుండె మాకు భర్త దలంపన్. 674 

అనఘ మజ్జనకుండు నీ కరయ నంత, కుండు గాకుండు గాక యాకోవిదునకు 

నవనుతియునర్పకుముధర, భూ శ్రయించి, ధవునివరియింపంగోరియున్నా రమేము, 
అని కుశనాభమహీపతీి, కేశయరు వల్క విని గాడ్పు దవళిఖమాడ్కి_ 
స్తనలుచుం బ్ర ం౦భజనత్వము, దనరంగ భంజించె వేగ తదా త్ ౦బుల్,. 616 

జన నాధతనయ లీగతి, ననిలునిచే భగ్నగాత్ర లై. లై ఘనలజ్ఞా 

వనతానన లై గ్రృక్కునం జని రింటికిం!౫నుల “చావ్పజలములు చినుకన్,611 

ఇట్లు చనుటెంచినకన్యలం జూచి సంభ్రాంతచేతస్కుం జై కుశనాభుం 
డిట్లనియె. 678 
4, కన్నియలార మీకుం గను గానక యొవ్వండు గీడు. జేసె సి 

_ పన్నత నొంటి తొల్లిటి జపాకుసుమద్యుుతి వీడి కుబ్బ లై. 
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కన్నుల నశ్రు బిందువులు గాఅంగ. నేడ్చెద శేల మిరు మా 

కున్నది యున్నయట్లు రయ మొప్పంగం చెప్పుడు దాంచ నేటికిన్, 679 

"లే, అని యడిగి దీక్చనిశ్వాస ముడర నూర 
కున్న జనకుని. గాంచి యయ్యువతు లెల్ల 

చరణములు ముందలలు సోంక సాగి యముక్కీ_ 

హ_స్తములు మోడ్సీ యి బట్లని రడలు గదుర. 680 

మ, మనయుద్యానవనంబునందు విహరింప దుర్శదుం డై ప్రభం 

జనుం డచ్చోటికి నేగుడెంచి యశుభాచారస్టు. డ ధర్మమా 
థై ద. శ 

ర్లనియాఢ స్థితి పడి రాగవళుం డై కామా స్తసంవిద్దుం డై 
తనకుం బత్నులు గం డటంచు మము వీతన్యాయు. డై వేండినన్. 681 

తే. వెలందులుస్వతంత్రు లేర ,విధియెటుంగ వె, కోర్కె గల దేనినీవునుద్దురునినడుగు 
మోన వేంద్రుండు నీ కిచ్చెనేని ప్రీతి, నిను వరించెద మిండణి నునఘుచరిత. 65% 

క అని యము వలుక విన క, య్యనిలుండు గోవించి చిత్త నులమటం జెందం 
జనిగొని మదంగములు గృ,క్కునం గుదియం బట్టి మమ్ముం గుబ్బల 'జేసెన్. 

వ, అని విన్నవించిన విని పరమథధార్షికుం డై నకుశనాభుండు గ న్యాశతంబున కిట్లు 
నియె. 684 

న్నీ ఆత్మజలార మో రై కమత్యము నొంది వంశధర స్థితి వదల కుండ 

సెరణం గావించి చనుదెంచితిరి కమావంతుల కేమి గొజుంత లేదు. 

లోక్తత్రయమునందు మోకు బోలిన తాలి పరికింప మజియు నెవ్వరికి లేదు 
సురలయందైన దువ్క_ర మిట్టిశాంతంబు పురుషుల కై నం బూంబోండ్లనై న. 

ఆ. తమయ భూషణంబుతమయెొదానంబుయ, జ్ఞ ౦బు సత్య మార్షనవంబు యశము 

తపము శీల మధికధర్మ్మంబు తుమయందె, నిలిచి యుండు. జూడ నిఖలజగము, 
క, అని పలికి సుతలం బోవం, బనిచి మహీవిభుండు మంత్రి బాంధవయుతుం డై 

తనయల__నెవ్వరి కిచ్చెద, ననుచు విచారించు చుండ నాసమయమునన్. 686 

చ. ఘనుండు జిలేంద్రి, యుండు విధికల్పుం డనల్పతపుండు చూళి నాం. 

దనరుతపస్వి క్రైూపహ్యాసముద్యగ్యతపం బొనరించు చుండంగా 
 ననిమిహలోకకాంత యగునట్టిది యూర్షిళ ముద్దుకూంతు "రా 

ననజిత సోను సోమద యనం డగుయచ్చరమిన్న చెచ్చెరన్. 697 

కే, యునివంశవార్టి చంద్రుని, గనం జని తచ్చరణములకు ఘనతరభ క్తి 
_ నపీనతి యొనరించి నిత్యం, బును నేవ యొనర్చు చుండెం బుత్రార్థిని యై 658 

తే, అంతం గొంతకాలంబునకమ్యునీంద్రుం డాత్మసంతుష్టుండై. మెచ్చి యన్నెలంతం 

జూచి నీకిష్టమెద్ది యోసుదతి దాని నడుగు మిచ్చెద ననిన నప్పడంతి యలరి. 
క్, పలుకుల నమృతపుసోనలు, చిలుకంగ మధురస్వీరంబుచే ని ట్లనియెలా 
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జలరువాగర్భసమానున, | కలచూళికి ఫాలకీలి తాంజలి యగుచున్, 696 

మహోశ్తా యను బుత్రార్థినియొ మిమ్ము భజించితి నే నింతకు ము న్నపతినై యి 
ప్పుడనగ్ధీనిం గోరక నై మిక, వాచారిణి నైయున్నదాన నీవు బ్రా వ్యూ కేజోసము 
దితుండవు బ బ్రవాభాతుండవు 'తేప పస్పుంపన్నుండవు నాయందు. సహ గల చేని 

శరణాగత నైననాకుం. దపోమహీమచే బ్రావాణశ క్లియోగయుక్తుం డై నపు. 
త్రం బ బ్రసాదింపు మని యభ్యాన్థించిన నప్పరనుతేపన్ని దయాళుం డై యూగంధర్వి 

కోంనయట్ల పరమథార్ష్మికుం డై నె నపుత్రు నొసంగిన నతండు ట్ర వూదత్తుం డనాం 

బరంగె నట్టి చూళిమాననపుక్రుండై. స ట్ర హూదత్తుండు శక్రం డనుహౌవకీపురంబు 

నుంబోలె కాంవీల్యానామన గ రంబు( ంపాలించుచు వుహోసంవ పచ్యుక్తు కుం డే 

యుండె నట్ట బ్రవాదక్తుని రావించి కుశనాభుడు వ్రీతచేతస్కు. డై సమ సరో 

కసమ్మతంబుగాల గన్యాశతంబు నొసంగిన నా బ్రహ్మవత్తుం డక్కన్యల యభా 

క్రమంబుగాం బాణిగృవాణంబుం జేసిన, 691 

. నహని ప్రసాదంబున న, త్రరుణులు కుబ్బత్వ ముడిగి తత్త ణమె మనో 
హారగాత్ర లై తనర్చిరి, యరు దారంగ మరుని మోపహానా(స్త్రములక్రియన్. 

వీతకుబ్దభావ ౩ లై తొరకలమాడి, వెలుంగుచున్నసుతల6 గలయం జూచి 
యద్భుతంబు నొంద యాకుశనాభుండు, గాఢహర్ష మాత్త్మ్మం గడలుకొనంగ, 

. తనయల నల్లుని నృహూువిధంబులం గామితముల్ ఘటించి మిం 

చినయనుర "క దివ ముణిచేలసువర్ణ ము లిచ్చి యాదరం 

బున దగ వీడుకొల్సినం బ్ర బ మోదమునం జని రగ భాగమం 

దనుపమహృద్య వా ద్యనినదార్భటు లంబరవీథి నింకంగన్. 694 

తనయుని. గోడండ్రను గనుంగొని సోవుద వార్ష మొంది కుళనాభమహీం 

ద్రునిం నొనియాడుచు వారల, ననుపమగళతి గారేవీంచా  నధికవ్రీతిన్= 695 

పట్లు బ్రృహ్మదత్తుండు గాంపిల్యానగ రంబుం బ్ర "వేళించి పత్నీసపితుందై శే క్రుండు 

శి దివంబునందుం బోలె సుఖంచుచుండె. 96 

కే 'తంతం గుశనాభ రాజు పుశత్రార్థ మొక్క, యినీం గావింస నాప్ఫథి వీళుకడకు 

నోర్కెతో బ్రవావుత్రుందుగుచేండువచ్చి,యింపుసాంపారమధురో క్ష క్రినిట్టులనియె 

క, తనయా నీకు సమానుండు, తనయుండు గాధి యనువాండు ధారి కండు యశో 
ధనుండు జనియించు ధర న య్యనఘు నివే నీ కనంతేయశముం * గలుగున్. 

క్క అని పలికి కుశుడు ముదమునం దనయుని నాశీర్వదించి తపనుని చందం 
బున నుజ్జ లుం డగుచు సనా,తన ముగువిధిలోకమునకుం దడయక చనియెన్, 

డ్, అంతట గొంత కాలమున కద్భుత తెజుండు పుత్రుం డామహీ 

కాంతుని గర్భవార్థిమిహి కాద్యుతి మ యె జనియించె మంజుల 

స్వాంతుండు గాధిరా జనుప్రసన్నకళాకలి తాత్తుం డమ్మహో 
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స్వాంతున శే జనించికి రసావురుసూతునకుకా రఘూ తమా, 100 
అవనీశ కుశనంశముందుం బుట్టుటం జేసి కౌశికనావుంబు గలి నాకు 
సరసాత్త మాయక్మ_ సత్యవతీ చేవి దివ్యగుణాఢ్య సతీలలామ 
ఇెనుకానీ తనప్రైణవిభుం డె నబుచికుతో ౭ గూడి శరీరంబుతోడ నాక 
లోకంబునకుం ఓ జేయు లోకపి తంబుగా నీలోకమున బర్వ లేంద్రుం డనంగ6 

. బరంగు ప్రాలేయపర్వతస్రాంతమందుం జెలంగి కౌళికి యనువేర సొలిరుదిన్య 
నిర రిణి యయ్యె నయ్యమ నిత్యమమ్ష; పహోతటినిచెంతే వసీయింతు నయ్యా నేను, 
పవంపడి చేను ఊయాగనియమంబున హీవునంతేంబు విడిచి నిజా శ్రమంబుం జే 
భవ ల్తేజంబునం దపస్పిద్ధుండ నైతి మద్భగిని యగు సత్యవతి మోహన దీస్వరూ 
సంబున లోకపావని యె 3 సజ్జనులదురితేంబు దొలంగం దోయుచుండు రఘువరా 
మదీయవంశ క క్రమంబును “దచ్చరిత్రంబును నీ చేశవి శేషేవిధంబును జ బ్రన్ఫుటం 
బుగా నెటింగంచితిం గదా యని పలికి హర్ష పులకిత గాత్రుం డై విశ్వాముక్రేండు 
వెండియు ని ట్లనియె,. 102 

ః అననీశాత్త జ పూర్వశాత్రిసనుయం బయ్యుం ద మోజూాలము 

ల్సువి నీరరో భముగాంగం బర్వెం దజుచై భూరిద్యుతిం జారక 
ట్రఏవె నుజ్జ ప్రలభంగిం బొల్బ్చెసు సురవిజ్వేము ల్బలోత్రేకు ఇ 3 
దవధూమాకృతి. సం-చరించెదరు నందం బొప్ప వంచితే. 703 

. గిరిగువాలయందుం చరుకో,టరములయం దాపగాతటంబులయందుం 
దరులందు ఖగమృ౫ంబులు, నెట్ సెడి లీనంబు లయ్యె నిద్రాస క్రిన్, 170 

. తొవలకుం బ్సేమం జాపి యల తోయరుపహోంబకు నిద్ర "లేవీ 
ద ద్మవనముకారతి మాపి సుర మండలికి న్చుధం జేవి చాల న 
ర ర వమున కుబ్బు చాపి రఘునాయక తావకకీ ర్షిమూ ర్తి నొం 
దె వెడల నాల నిస్తూ హిమ దీధితి యు ప్పెడిం గరకు. హ్రాగ్షిరిన్. 705 
రాజనందనా రా త్రి విశే కశష కాలం బయ మేల్కొని యుండుటవలన నెల్లి జూగర 
జనితపరిశ్రాంతివలన మాస్షవిఘ్నుంబు సంభొవించుం గావున నింక సుఖనిద్ర 
నల్పుము. 

706 
. అన విని తోడిమానివరు లాముని కి టని రోముహోతపో 
ధనవర తావకానవ్రయవిధంబు యథావిధి గా వినంబజె 
న్ననఘులు బ్రవాతుల్యులు నుహాత్ములు తా వకవంశజూతుల 
ట్ల నియుతభూరిదిన్వ పృథులద్యుతి నై వే తేనరారి తీ.విలన్. 107 

"లే. నృపుండ వై వె పుట్టి పనపడి విపుుతపము, కలిమి (వాని పదమును గన్న వాడ ఏన్ర నీయంతనాండ కవు నీవె కాక్క జగతి వేంధాక్యండును నీకు సాటి లె, 
వ, మహోత్యా భవత్సహాోోదరి యెనసత్యవతి గాశికి యను పేరం ) దనరుదివ్యనది ర యె 
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భువనపావని యె కులోద్యోతకరి యె ప కాశించుచున్నయది యని బహాుప్రకా 
రంబుల నతాపనులు విశ్వామి తునిం బ్రృళంసించిన నమ్మని శే ఫుల డుల్లంబు 
పల్లవింప సస్మితవదనారవిందుం డై వారి నంది దగిన తెజంగున నభినం 
దించి వారలుం దానును మంజు కిసలయకుసు మవిరచితశయా్యాతలంబుల నధివ 
సించి యొక్కింత సేపు పుణ్య కథావినోదంబులం ల్రాద్దోః బుచ్చి పదంపడి నుఖ 

9 అ ఆక ££ ల . నిద్రం జేసి రారఘు ప్రవరులును విశ్వామిత్రుని సేవించి యమ్మహోత్మనివల న 
నిష్టకథాా శృవణంబుం జేయుచు మృదుతల్పంబులం బవ్వళించి సుఖనిద్రం గావిం 
చిరి తదనంతరంబ, 709 

ర శతషత్రకుట్కలబహి, ర్లతీమదమభు పాంగనానికాయరవంబు 

శే, 

క్ష 

లత గూడి శకేవలాదం,భత మోజు, బ్ర భాతకాలనుహీమం "దెలి పెన్, 71) 
అంతం గాశికముని యంతికావనీరు, హో గ్రసంగతపారావతారవములు 
మేలుకొాలుపులుపాడంగ మేలుకాంచి, సరసమతిం దోడిమునుల కెచ్చరికంజేన్సి, 

, చెలునుగ 'రామలత్షణుల జీఆ్ రఘూ త్తములార 'మేలుకొం 
డలతపనోదయావసగ మయ్యె నటంచు సుధానుయో క్రి మే 
ల్కొ-లిపిన నిద్ర లేచి రఘుకుంజరు లాహ్నీకక్ళత్యము ల్నయం 
బలరలోం దీర్చి రత్తజి నృవాగ్యణే గారికుతోడ ని ట్లునున్ = 719 

| షా 

మగుచునొప్పెడు మనము సాంపార నెద్ది, మార్గమున దా(టిపోడము మానివర్య, 
అన విని గాభేయుండు రా,మున కిట్లను దాపసో త్రములు దాంకుడు రే 
వున దాం౭టి పోద మని గృ,ద్దన నన్నది దాంయె మానితతియుతుం డగుచున్, 

_ంర్టుర్లూ విశ్వామి శత్రు (డు రాన్టులత్మణసహితుం జై గంగానది. జేక నరుగుట. ర్రైురుం- 

. కంటు యీశోణనదిముహాగాధ మగుచుం, బులినమండితమె శుభసలిలపూర 
ద్ 

ఇల్తెజంగున న త్తపోధనగ్రామణి రామలక్ష్యణనహితుం జె తాపసులం గూడి 
శో ణనది నుత్తరించి తీ త్తీరవనంబులు విలోకింపుచు దూరం బరిగ యినుండు 
నభోముధ్యగతుం డగునంతకు సను స్థమునినిషే.వితం బగుచాని వాంససారన 
నాదితం బగుదానిం బుణో్య్ దకంబెనదాని గంగానది డాన్ యమ్మహోన దియందు 
సున్నాతులై పిక్టతర్పణంబు. గావించి కర తాగ్నిహోత్రు, ల యమృతతుల్యం 'బైనవావిశ్ళేవంబు భత్నీంచి యమ్త్మహోనదితీరంబున నొక్క_రన్యూ ప్ర బేశంబున 
నావాసపరిగవాణంబుం జేసి పరమానంధభరితాంత౪కరణు లై రచ్చట సమ 
_స్త్వమునిపరివృతుం డై విశ్వామిత్రుండు నివసించె నంత నారాముండు విళ్వా 
మిత్రుని కభిముఖంబుగా నానీనుం డై యమవ్మహోత్తున కి ట్లనియె. 715 
ంయుర్థూ విశ్వామిత్రుడు శ్రీ లామునికి గం గాపర్జ లసంభన ప, కారంబు 6 చెల్వుట. శరం. 

తాపస యీదివ్యాాపగ, యేపగిది జనించి జగము లేక్సియ నిండెళా 
యేపగిది జలధిం గలసెను నాపై గృపం జేసి యంత నయముగ? జెపునూ+ 
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క, అనవుడు రఘువరముఖ సం, జనితవవోమృుతము 6 జెవులం జవినొని స్మేరా 
నను. డై సుమనోగతి నృమ్హునిరా జిట్టనియెం గుతుకముం దళుకా త్తన్, 111 

క్క కల దొకయళిచికుర సురా, చలపు త్రీ మెజుంగుదీలె శశికళ మరుగ 
_ శ్లైలగుటణ్ణ మఖలసురరమ,ణుల చూడాభాహణము మనోరమ యనంలన్, 118 

చ, హీమవవహార్య రాజు మది హాచ్చి శ కోరిక నివ్వటిల్లంగాం 

బ్రమద మెలర్ప నక్క_లువరాయని రేక దృణీకరించున 
య్యమను యథావిధిం బరిణయం బయి తత్సతియందుం గాంచె నా 
సుమహి తరాపయావనసుకోభితగాత్రులం నసూంతు లిద్దజున్ , 719 

తే, సురలు దెవహి తార్థ మాసుతలలోన,, 'చెద్దకూంతురు. గంగ యచ్చేర నలరు 
దాని నిమ్మని హినుధే రాధరుని నెయ్య, మెసంగనడిగిరి త్రైలోక్యహితముపొంటె, 

క, అడిగిన నక్కుధశేంద్రు (దు పడంతుకం దనపుత్రి భవన పొననీ గంగ 

న్లడువే వెడ్క_ లోకహి తము, దడయక దేవతల కిచ్చెం దద యు. బ్రీతిన్. 12 

క. ఇచ్చిన గై కొని నిర్హరు, లిచ్చ నలరి లోకములకు హిత మొవరింపం 
జెచ్చెర గంగను దోడ్కొని, యచ్చుపడంగ నాకమునకు నరిగిరి పెలుచన్, 

'వ ఇట్లు స్వచ్చందపథగామిని మైనగంగ సురలచేత నాహూయవమొన మొదివంబు 
నకుం జని నుహోనదీ కాపంబున సురగరుడోర గమునిే సేవిత మై యెల్ల వారలః బ 
విత్రులం జేయు చుండె నంత రెండవకూంతు భుమా దేవి యు గం 0 బైన వ్రతం 
బంగేకంంచి శేలసానుకందరంబుల. దపంబు౬ జేయుచుండ నొహిమవయుం 

డక్ట_న్భికుం దగినవరుని విచారించి సకలలోకన మస స్ట ్ రతుండై నరుద్రు,నకాసం గె 
నిది తి త్రీభువనాభివంద్య లై నగంగాపల క్రలసంభవప్ర, కారం బందు ద్రపథగ యైన. 

_ గంగానది మొదలం ద్రివిష్టపంబు నధిగమించి యందు మహానదీ సర్టీరూ విణ మై 
స్వర్లోక ౦బునం బ్రవహించినచందంబు నెజింగించికి నని పలికిన నారామ 
లవ్షణు లిరువురు వీ వ్ర్తిసంవ్భృష్టసశ్వాంగుతై. విశ్వామిత్రు, నవలోకించి మహా 
తాధర్మ యు రక్తం బైనయాగంగాఖ్యానంబు స సంచే పంబుగా మీచేత గధితం 

బయ్యె నేవు దెవ్యమానుషసంభవ ప్రకారం బంతీయు సవిస్తరంబుగా నెటి(గిన 

_మహానుభావుండవు కై లపు త్రి యెనగంగా దేవి మహానదీ స్వరూపిణియై ముల్లో 
_ కంబులం ద్రవ _రించుటకుం గారణం బెయ్యది యేకర్ష్య ంబుటం గూడి ముళ్లో 
కంబులయరదో వి యతి వహించె నేకారణంబున మార్చే ్ రయగామిని యయ్యః 
డత్స9 కారం బంతేయు సవిస్తరంబుగా నెజింగింప నీవే యర్హండ వనిన బువీ,స 
భఛామధ్యగతుం డై డై నవిశాగామి త్రుండు హార్షపులకితగాత్రుం డై యి ట్లనియె, 

ఇంర్చుడూ విశ్వామి శ్రుండు శ్రీరామునికి బార్వతీవృతాంతంబు 6 చెలుపుట. ద్రుద్దుంా 

చ, ఎలమి శశాంకమాళి కుధ లేశ్పురనందన నిట్లు పెండ్లి మొ 
చెలువుగం బువ్యు తావిగతిం జి త్రము లొక్కటిగాం 'బరన్సరం 
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బలఘుముదంబుతో నహరవాం బెశంబాయక సాఖ్యసంపదం 

దలకొని పోల్చి కెంతయు సనాతనదంపతు లై జగంబులన్. 724 

వ. అంత, 72ర్ 

చ. మృడుం డొకనాండు "వేడుక న మేయ భుజూబల శాలిపుత్రు,నిం 

బడయంగం గోరి యత్తుహినపర్వత రాజకుమారి గూడ సాం 
పడరంగ నూజువర్ష ము లహార్నిశము ల్పరమానుర క్రిచే 

నెడం బడ కుండ నిత్యము రహీ న్పురతం బొనరించు చుండంగన్, 76 

చ, జలజభ వాద్య శేమసురస త్రము లొక్కట గుంపుం గూడి యా 
యలళికనిలోచనుండు తుహినాచలనందనితోడం గూడి మి 
కలి సురతం బొనర్పం దొడలాౌం దగ వారల తేజ మేఘునుం 

డిల సహియింప నోపు' మన మిత్తజి నవ్విధి మాన్చంగాం దగున్, 727 

మ, అని చింతించి సుర ల్కుతూహలముతో నచ్చోటి కేతెంచి యం 
దు నియాథేచ్ళ నఖండత న్పురత మెంతో వేడ్క. గావించులళో 

“కనిదడానం బగుళంకరుం గని నమస్కారంబుం గావించి ఫా 

లనిబద్ధాంజలు లె నుతించిరి శుభాలాపంబుల నృ క్రిత న్. 728 

తే, దేవచేన నుహాదేన దేవవినుత, లోకనొయక నతభ క్ష లోకవరద 
శర్వ శంకర యీశాన చంద్రమౌళి, నీకు (మ్రక్కెడ మాలింపు నిర్మలాత్య. 

తే, ఈశ యేపారు నీలేజ మెవరు దాల్ప 

నోపువా రిట్టిరతికృత్య ముడుగవలయు 

బ్రవాచర్థవ్రృతంబునం బరంగ వలయు 

నివ్వరము మాకి(క ననుగ్రహింపవలయు. 180 

వ. దేవా యమాఘం బై నభన త్తేజంబు సహింప జగంబు లోపవు కావున 
చేజంబు నీయందు ధరింపుము లోకహి తాగర్గంబు చేవిసహితుండ వై తపంబుం 

గాఫింప్తు మని ప్రార్ధించిన చేనతలనచనంబు విని దయాళొం రై “సర్వలోక 

'పేళ్వరుం డగు పార్వతీశ్వురుండు "వేల్పులం జూచి మాచెప్పినట్ల మదీయం 

బె అ వతం నాయంటె నిలిపెద స్వస్థచిత్తులరు గం డిప్పు డనుత్తమం మైన 
మద్వీర్వంబు కేతస్థ్రానవృాదయసంపుటసేంతు భితం బయ్యు దీన్ సేవాప్టిండు 

ధరించువా జెటిరీగింపుం డనిన నయ్యాాడిత్యులు వృషభ ధసజున క ట్లనిరి, 

క్ష విడువుము తావక లేజముం దడయక 'తాల్పంగ నోపు ధా్రి యటన్న ౯ 

మృడుం డొంగా కని గ్రుక్కనల బుడమిం గాపంచెం దదిగ్టమా చన మనఘా. 

వు కొట్టు విసర్జించిన నమ్మహో హో తేజంబు శ్ లకాననసహిత యెనమహీ యెల్ల నిండే 
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అమరు లనలునిం గనుంగోని యనిలు6 గూడి 
చెలగి నీవిందుం దగం ద్ర వేశింపు మనిన 
విని యతం డట్ల కావించే జనవ రేణ్య 
యనని శ్వేశా ది యన నొప్పె నచటి నెలవు, 784 
నుజీయు కౌక్షం బె న తేజం బెచ్చోట వసృష్టం బయ్యె నది కార్చి కేయజన మ్య స్థానం బై బె నదివ్యశరవణం బై పావకాదిత్య సన్నిభం. విలసి బె నంత జేవతలు 
హేమ స్తమునిగణసమేతేంబుగా నయ్యు మామే వాశస్టరులం బూజించి రప్పుడు, 

| కట్టడితనమున వెల్పులు, గట్టిగ దన క వ్రీయంబుం గావించుటకుం 
గట్టలుకం దత్చృలంబున్సు నట్టి కుడుచున భ్ధాన రుం గా కని యువుయున్. 1736 
కనుంగొనలం దాన్రదీధ్ధితి, వనరారం మేను & దీప్త దవళిఖచందం 
మున నలరం గోధ ప మద్ వె; కొనగా వోయిట జలంబుం గొని యిట్లని యెన్ . 

. కొడుకును గోరి ప్రాణవిభుం నాడి సుఖంచెడునాకు నిమ్మెయికా 
విడువక దుష్ట్రు లై నడుమ వి విఘ్న మొనర్చితి రిట్లు గాన నిం 
పడరంగ ేల్పులార యిది యాదిగం బత్నులయందు మో కీంకం 
గొడుకులు పుట్ట కుండెదరు కరి శవించిలి నిక్క మింకేయున్, 733 
అని పలీకి వెండియు. 

౯8౭9 
. కలను పిశ్నీంచి (కద్ధ్యయె యేను డాల్చం 
దనినయూీూ తేజ మి హ్ దాల్ప్చీతి విది 
మొదలు బహునాయక కతంబు? బొందు మనుచు 
శాప మిచ్చెం బవంవడి గ లతనయ., 740 
మజియు వసుంధర ను దెశించి యూవర త్వాదినానావిధరూవిణి వై మచ్చాప శొధవిపర్య స్త సవ వ్రకృతివై పుత్రక కృత క్రీ లి నొందకుండు మని యిట్లుకఫోరంబుా ఛవించె నంత చేవతలు పార్వల్ చే చెత్త శప్పుల మొగంబుల లజ్ఞావిపాదంబులు వొడమ నిజనివాసంబులకుం జనిరి శంభుడు 'దేవసహితుం డై యచ్చోటు విడిచి తుపారగిరియు చ్తరభాగంబునకుం జని తదియం బె 5 సయొక్క.మహోన్న త్ర శృంగంబుమోందం దవంబు జేయు చుండె నిది పార్వతీవృ కాంతం బంక గంగావృత్వాంతేం బెజింగిం చెద వినుము, Tal 

-ంద్యుద్దా. విక్వామి తుడు క్రీ శీ రామునికి గం గాన్ఫత్తాంతంబు. చెల్పుట, చ్యుశ్రిం 
అమరు లంకబును మవా3 సమేత్తు ల్ కడు వేడ్క. బ్రహ్మను గానం బోయి యె  వినయంబు భా క్షివి వేకంబు లేర్పవ హ్ దత్చాదములకు మ పందనముం జేసి 
నలువ మూ క్రగాక్ర (చు శేనానాయకు(డు లేమి జేసి "దె బై త్యుల చేతం జిక్కు.. వడితి 
మష్టమూ రి రికి. బుట్టి నట్టవాని గ్రహీంతు మని నియున్న నదియునాండట్టయయ్యు 

తే, చామరసగ రృ మాకింకం c దగినన కార్య, మెద్ది యోచించి త్రెలోక్యహి తేముపొం పు 



చఛాలకాండ ము. 99 

సానతిమ్థు సమ _స్హవిధానవిదు(డ, వీన్ర మాకందణకు దిక్కు. నీవ కావె. 742 

న. చేవా తొల్లి మాకు భగవంతుని చేత నెన్వండు సేనాధిపతిగా దత్తం బయ 

నమ్మహోత్ము? డి ప్ప డుమాసహితంబుగాం దపంబు. జేయు చున్నవాం డింక 

వేతాక్కని నిన్చాశింపుము. 148 

క, అని సురలు విన్నవించిన, విని వేలుపుపెన వారి వీశ్నీంచి కృపా 
జనితానురాగమున న్ని ట్లనియెం బలుకులు సుథానుయము ల యుండన్. 

చ. పరమసతీలలామ యగు పార్వతి వల్కినభంగి నింక మో 
గటితలయందు నందనులు గల్లుట చొప్పడ దింత నిక్కు_నం 

బజమర లేదు పావకునియందు సమున్నత మైనళూలభ్యా 
త్పరమపవి త్ర తేజ మది భాసిలు చున్నది హేముగాప మొ. 745 

కే, శాంభవం బై నదిన్య లేజంబుచేతం జిత్రభానుండు కడు వేడ్క. శీత శల 
పుత్రి యగుగంగయందు సత్పుక్రు నొకనిల. బూనికలిగించుమోకుసేనానిగాంగ, 

వ, మజియు నాగంగాచేని హీమవంతంబునకుం 'బెద్దకూంతురు గావున నుమా 

జీవి ధరింపం _.దగినశె వం బగులేజంబుడా న శః మంబునం చాల్బనోవు నవ్వి 

ధం బయ్యుమకును 'బహాుమితం బె యుండు నని పితామహం డానతిచ్చిన 
నిలింపులు కృ తాస్థుల వై మెలి మని సంతసిల్లి యమ్మసహోత్తునిం బూజించి యనుజ్ఞ 

వడసీ బవాధాతుమండితం బెనకై కై లొసనగంబునకుం జని సర్గదేవహరోహీి 

తుండై నపావకునిం జూచి నుహోత్తా నీయందు నిడేవించి యున్న మా హేశ్వరం 
బగుతేజంబు పుత్రార్థంబుగా శె లపుత్రి యగుగంగయందుం జేర్చి "దేవతలకు 

హితంబుంజేయు మని నియోగించిన 'సప్పావకుండు గంగకడకుం జని సర్వ చేవ 

తాహి తార్థంబు గర్భంబు ధరింవు మని పలికిన నేవి దివి, న్ర్రీ యా పథధారిణియె 

పొడసూపినం ద దేయసౌం దర్యాతిశయంబు విలోకీంచి చోహీతుం డై పాన 

కుంశు దనయందు వ్యాప పం బె న లేజంబు నరాషీనయవంబులవలన విసర్టించి 

గంగాదేవి సర్వావయవంబులయందుం బ్ర బ,సరింపం జేసిన నద్దివ్య లేజంబుముఖనా 

సాదిసర్వావయవంబులయందు. నిండిన నేవి ప్రవ్యధిత చేతన కై యొ పానకుం 
జూచియి ట్లని య. 747 

కం అనురపురోహీ త నీకే జము దాల్చలో నోప నై ప్రి జాంబూానడ శే 

లముభ్రగిం జూల et గై విమలల యాన్ని శిఖమా డి, వెలిగెడుం గంగు. 

క. అని పలికిన నచ్జేవిక్, ననలుం డిట్లనియె నపుడు హైమవతీ శం 

భునితేజ మిది 'సుతార్థము, పనిగొని నీయందు నుంపం బడజె నాచేశన్. 749 

, మాయం జూల వేని 'మునుకొని నీ నతి, గారవంబు గలుగు గర్భము భీము 
శిఖరిపాదముందు. జేర్పుము గ్రక్కున, ననిన నట్ల చేసె నమరతటిని. 50 

న ఇట్లు గంగాదేవి తనయందుం చేర్చిన యద్దివ్య తేజంబు వహ్నివా్యా ప్తశ్వేత 



100 గోవీనాభ రానూయణము 

శె లికృతలిన లేశో శాశియందు. విసర్షించినం దన్గర్భనితే సన త్రేంబునం దే 

బు చెళ్ నభిరంజితేం బె పూకోస్ట ౪ వై 'శ్వేతపర్వుతసి మాతం చ నశరవణంబు 

రప్రంబును గొంచనను యం బయ్యె నందు భాస్వరతరదివ్య చే చేహుండును జిత్రీ 

భానుసను ప్రభుండును నగురుమారుంద జన్నిం చెం దచ గణి తా ధిక్ళంబువం 

నం ద్వ్వుజాంబూననప్ర భం బె నకాంచనంబును నిర్మ లంబ నరజతింబును బొడమి 

యచ్చట మేదినియందో వ్యాపింపెం దత్రారగుణంటునలినం దామ్రు కృష్ణాయ 
సంబులు దన్మలంబునలనం డ్రపుసీసకంబులునుం బుక్టు దద్దవ్య తేజ? చుభనం 

బున నచ్చటి & తకుగుల బృల తా ప్ర తానం బు అన్నియు సువర్ణ మయంబు లై 'తెజ 

రిల్హై నచ్చటి నెలవు నానాఛాకునుండి కంచ యొప్పె నాంటటంగోతె. సువర్ణం 
'బునకు హతే సాసువెబాస్టియు చై వై_శానరసమ్మపృభయునుం గలిగె. 51 

గ్ 

న, యమున న క్కు _మూాచునకు( గ్రున్నార తరము లిచ్చి - సెంపం గా 

మి యమున "వేల్పు అందును సక తికల న నియమింప వాచ అం 

తుం గస మోాటణింగాం దవుకు నందనుం డంచు. దలంచి యాతని 

న్ని గి యమున జన్నుపా లొసంగ పెంచిరి లోకహితార్ల మ త్లజిన్. లన్ 
స 

సె, న్ దాకా స్తన స ప ప్ర వృద్దుం తపగుట్క వలన సమరం సాం పఅరం6 గ 

"కేయుం శన ము జ్ఞగరములం న ర్రీతుండగు, |; ననుచు స సం వై " వేల్చులాడిరపు డు. 

క, కందుధితునిభున నేత, స్ప్మృ_ం౦నంబున జనన మాట కోతేమున నతేనికా 

బృంవారకసందోహము, స్కందుం డని పొగడ నపుడు కౌతుక మరలన్. 
తె. గరిమ గర్భోనకంబందు స్కన్న మగుచు, నధికకాంతిచే దీపమా నాగ్ని భంగ 

'నెలుంగుపుస్రునిం. గని కృ త్రెకలు ₹ చెలంగి, స్నపన మొనరించి ఏ రప్పుడు సంతైసమున, 

"లే. అభయం గృ త్రైక ల ట్లార్వ్రు రగుటపలన 
_ నాజుమోముల, చాల్పీ సాంపార నొక్క 

దివసమున జక చనుపాలు దవిలి తాని 

మిగుల సుకుమార దేహా - వొగడుం గాంచె. 756 

త, సముదితం బె బెన నది నవ "తేజంబుచేత, సురబలాధీ ళు = రాతుసుల నథించ. 

నందునలన కందు పడాస్యుయనంగ్ను గరిను సేనాని యనంగ విఖ్యాతింగనియె, 

చ. అమురసమాన గంగెవిధ్ధ వ మద్భుత మెనకుమారసంభవ 

. శ్రానుమును సర్వముం 'జెలియంగా వినివించికి. గా క్రకేయునం 
నాన వక అ గో నం చేదు వ చ అష ఒడ 
నముదిన పన్ 1 ర ని ( యం జాయువ్ర గల్లి సప్పుత్త హా త్ర Cc లే 

క్ ను 
శా తను సుబయు చరించి తుఏం గాంను సను ముంచితొకత్సలో తక్. Ts 

or. 

£ శ కు ఆన పలికి ల రాముల 3 'వెండియు 'వామభద్రు నవలోకించి యి ట్లనియేె, 759 

ea Oh] (| ( Mate వో fa విక్వాము మై, సంతు | రామునకు సగరచక్రైస ర్త్కి థం చెల్పుటు. చుడు 

చ అలరు నరు, -బాంబుధిహివమాం౦ళుం డనా సగరావనీశ్షరుం 
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డలఘుతర ప్త 'తాపమున నొతండు సాగర వేష్టితావనీ. 

తల మనిశేంబు ధర్మ గతిం దప్పక యేలుచుం జ నే శవం య > 

బలరిపువై భవస్సురణ భాసిలుచుండు నమానుషప్ర భన్. 740 

కే, దశరధకుమార వినుము ఏిదర్భ రాజ, తనయ ధర్మిఫ్షై సత్య వాదిని పతివ్ర 

తొ గగణనీయ శేశిని యనెడుసాధిప, య గ్రేహి హీని యయ్యు నయ్యవనిపతికి, 

"లే. మజియు నారాజమాళికి గరుడభగిని 

కామునిజయా స్తన యరిష్ట్ర నేమిదహీత 

సువుతి యనుపెర నొప్పాఠు సుందరాంగి 

చేయ మెసంగ ద్వితీయ ద్వితీయ యయ. 762 
క, ఆయికవురు సన్నులు తన, కాయతసౌఖ్యం బొసంగ నభినవవిభవ 

శ్రీయుతుండై బహుకాలము పాయక యిలయీళె నోన్ఫవాలుండు వ్ర దీ తిన్, 

వ. ఇట్లు రాజ్యంబు. చేయుచు. 764 

క, తనయులు లేమికి వగ నెెక్కానం బత్నియుతముగా భృగు ప్ర సృవణం 
బనుశైలమందు నేమము, దనరారంగ నుగభంగిం దప ముసరంచెన్, 765 

వ, అంత. 166 

ర్ం నూజేండ్లు సనిన వెన్క_ సు, రారాధ్యుం శై డై నభృుగువముహోముని కరుణో 

దారుండు ద్ర త్వతం బె జ, కూరివితో నిట్టు లనియెం గువలయపలతికిన్, 767 

చ, అలఘుచరి త్ర నీకు సముదంచిత మె త్రగుపుత్రలాభ ముం 

గలుగు ననంతేవె భన మఖండయశంబును వృద్ధం బొందు నీ 

యలికచలందు నొక్కు తెకు నజ్వుది వేలసుతుల్ జనింతు రిం 

బలర నాక శ్ర కొక్క డగుణాథ్యుండు నంశకరుండు గ భైడున్ . 768 

క, అని మునిపతి వర మిచ్చిన, విని నరప్రతిసుత లతనికి వినత లయి ముదం 

బున వీనయవాక్యముల ని ట్లని రప్పుడు ఫాలకీలితాంజలిపుట లై. 769 

"లే. నీపలుకు నిక్క. మగుం గాక తాపసే సంద్ర, 

పరంగం 'బెక్కుండ్ర సుతుల నేతకుణి గాంచు 

నొక్క సుతుం డేమృగాతిక నుద్భవించు 

గరుణ దళుకొ త్త నింతయు నెటులం జెపుమ, 

ఆరామల వచనము విని, సారసగ ర్భాత్మజుండు సంయమి వలి కెకా 

మో రెవ్వే నెట్టు గోరిన, నారీతి జనింతు రిది యథార్థ్ధము చుండీ.. 77! 

. ఒక్కండు వంశకరుం డగుం బెక్కం డ్రుసుతుల్ ధరత్రిం బృథుబలయు క్రీ క్రీడ 

మిక్కాలిం గ్ ర్తి వహింతురు, నిక గాము నావచ న మింక్ నృపసుత లారా. 772 

ఆ. అనిన న గృపక్ని యగు కేశిని కుమూార,. వరుని. గోర నొకని వంశక రుని6 

దక్కినట్టినుదతి తనయుల బెక్కం డ డ్ నధికొబలుల గో నద్భుతముగ, 778 

జన తానె చూ 

CK 

లి 
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వ, 

క, జనవిభుని యగ సతి శ్వేశిని గాంచె సమ స్పసాధుశిమాగతునికా 

ణి 

' రఘునాకమి క్రి బ్లనియె. 

అమునీం ద్రు, ౦ డక్కాంతలు గోరిన వరంబు లొసంగా నారాజ కేఖరుండు లబ 

మునోరథుం డె డె భృగువునకుం బ్ర బ దీ ణంబును బ్రణామంబునుంగావించి యతని 

వే ననుజ్ఞ వేసి ప సమే తుండై డై నిజపురంబునకు. జను దెంచి పుత్రాదయంబుం 

గోరు చున్నంతం సొంతకాలంబు సనినయనంతరంబ. గ. 

ల 

జనకంటకు నసనుంజుం, డనుపుత్రుని వంశకరు మహోబలు నొకనిన్. 113 

అంత సుమతియ నెడు కాంత గ ర్భంబునం, దుంబ మొకటిపుగ్చాందొలుతనదియు 

విరియం దోడుతోడ నజువది వేనురు, సుతులు వుట రందు “సుకుచిరముగ. 116 

వారి నెల్ల చాదు లారూఢిగా నాజ్యు, పూర్ణఘుటములందు( బొనంగ నునిచి 

సంతతంబుం చెనుపం నొంతకాలమునకు, శే శవంబు విడి సంభ్రమమున. 717 

. భువన మనోవారస్సురణం బొల్బుసమంచితయావన ప్ర ప్రభా 
సువిహితకహూపు లై మిగుల సాంపును బెంవును గల్లి "తేజముకా 

జవమును వి కృనుంబు భుజస త్ర ఏముః గాల జగత్ర యైకసం 

_సవమున నొప్పీ "59తయును దం డ్రికిం జూల ముదం బెలర్పంగన్* 778 

. ఆయసమంజుం డెంతయు దురాత్ర కుం డై బహాుళౌ వ తేపతం 

బాయక సంతతంబు బుధపాళికి బాధ యొనర్పుచు౯ా రహీికా 

డాయుచు బాలురకా బహువిధంబుల నొక్కటం జిక బట్ట కు 

య్యా యని తల్లడిల్లి సరయూనదిలో. బడవైచును గృతేన్ ॥ 719 

ఇట్లు పొపసమాచారుండును సజ్ఞన ప్ర ప్రతి బాధకుండు నై వర్తించు చుండ నంత? 

గొంతకాలంబున కయ్య సమంహ నకు దేజోజితాంకునుంతుం డె యంకు 

మంతుం డనుకుమారుం డుదయించి సర్వజనులకును బ్రియంవదుం డై సర్వ 

లోకసమ్మతుం డై యొప్పుచుండం దద్దుణంబులకు సంశేసిల్లు చుసగరుండుగొడుకు 

వలని మోవాంబువిడిచి యతనిదుశ్చారిత్రంబులు వినరామికి రోయుచు సకలజ 

నానురాగంబుగా నసమంజు6 బురంబు వెడల ననిచి కొంతే కాలమునకు బుత్వి 

క్పురోహితుల విచారించి నిశ్చయించి సకలమహీా అసాయకత్వంబు సార్థకము 

గా నొక్క_యక్ష మేధయాగంబు6 గావించి నని పలికిన విశ్వామిత్రు నిపలు 

కుల కలరి రాముం డమ్శహోత్తు నవలోకించి మునీంద్రా మదన్వయంబునం 

బుట్టిన పూర్చికుఅచరిత్రంబు వినవలంతు సగరునియజ్ఞం బె_త్తెఅంగునం 

బ్రవ ర్తికై సవిస్తరంబుగా నెజింగింపవే యని యభ్యార్థి ంచిన నమ్మునిస్వామి 
780 

. పీంమవింధార్థచలమధ్య చేశమున ధాత్రి తీ శుండు చి త్రంబునం 

ద్రం బొప్పం దురంగ మేధ మొన '0పం బూని కావించుచో 
నుణయుం డగునంశుమంతుడు దదర్గం బై నయశ్వేంబు న 



చ 

బూలకాంద ము. 108 

య్యమరారుల్ గొని పోవ కుండంగ సముద్యచ్చ క్తి రశీంపంగన్. 11 
-ంధ్రుద్టు. ఇంటద్రు, డు వంచనచే సగరునియాగీ యాళ్వమును గొనిపోవుట. శ్రుశుం 

అనిమిషనాథుం డొక్క కుహూనాసురవేషము. దాల్చి యంశుమం 
తుని వెస డాంగుజించి కువీతుం డయి పర్ఫుమునందు నశ్వముం 

గొని పుణిరాజలోకమునకుం జని యం దతిగువ్యూ మైనయా 
_ శునకపీల్నాత్ర శ్రమంబు వెనుక౯ా వడి దాంచి చచెకా రయంబునన్, 75+ 

సీ, అంత బుక్విగ్ప్పరు లధ్వరాశ్వము పోవు కెజి మహీపతి కిట్టు బనిరి 

me శ్రమ యాగపళువు, వాతం బయ్యె వెస నశ్వచోరున్ వెదకి చంపి 
హయమును 'దెప్పింపు మధ్వురంబునకు ఇిద్రము గలై నేనియుం దప్ప కిపుడు 

మన కందణికును నమంగళం బొనంగూడు నట్లు గాకుండ నీయధ్య్వరంబు 
"తే, సాంగముగం జేయు మనవడు జనవిభుండు 

వాల మనమున. జింకించి సభకు వేగ 

యమితసత్వుల హషప్టిసవా స్ససుతుల 

నపుజె రావించి వారి కి టనుచు( బలిశె. న 18 

ఉ. పు పుత్ర కులార యెవలనం బూర్వసుపర్వులు చూడం గాన మొ 

సత్రము శౌ(స్త్రదృష్థవిధి సాగుచు నున్నది యధ్వర క్రియా 

నూ త్రవిదులో : మహామునులు సూచు సదస్సులు శలకో ముహా 

చి త్రముగా నుహోశ్వ మది చెచ్చెర సంహృత మయ్యె నీయెడన్, = 734 

ఉ, మారు మదాజ్జ చే రయము మోటణ(గ నేగి పయోధి చేత నా 
ప్పా రెడు మేదినీజగము. నారసీ యశ్వము లేక యున్న న 

ట్రూరక ధారుణతలము నొక్కొ_కం డొక్కొ_కయోజనంబు సొం 

పారం దృవ్రగం డధగరహయం బది గనండుదాం5 నుద్ధతిన్ = 785 

తే, భుజబలంబును నిభ్భంగి భుజగజగము 

వ, 

దాక వడి నంటం ద్రవ్వి యసోకమహిను 

నందు శోధించి వాయచోకు నరసి వంపి 

సవనహాయమును గొని తెండు సత్వరముగం 756 

ఏను దురంగదర్శనం బగునందాకం బొత్రకుం డైన యంశుమంతునిం గూడి 

యుపాధాస్ట్రయగణసహి తుండ నై దీక్ వహించి యిచ్చట నుండువాండ. 787 

అంర్టుర్లు. సగరప్తుత్రులు భూమి యంతయు? (దున్వ నారంఫించుట. ఛైధుం- 

చ, అనిన మహాప్ర నాద వుని యాసగరుల్ ప్రశ యావసానసం 

జనితపయోధ రారనము చాడ్పున నింగి చెలంగ నార్చి యే 
ర్చినబడ బాన్ని కీలలవి శేషము పవోంపం బ్రదీప్తమూ రు 2] 

చనిరి నుఖాశ్వము న్వెదక శ_క్తిగదా పృముఖాయుధాథ్యు లై. 788 
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వ. 9.క్తెఅంగునం జని గురూపదేశ కృమంబునం దూర్చుబెస మొదలుగా 
జంబూద్విప పంబు చుట్టురాం దిజుగ నొర్కొ_క్కం డొక్కొక్క యోజన ంబు6 

ద్రవ్ర్టీద మని నజ జ్రస్పర్శసమంబు లై ఛై ననఖంబుల నశనికల్పంబు ల నళూలం 

బుల దారుణంబు లై నహలంబుల వాహీతలంః బు భేదింపం దొడంగన నప్పుడు 

భిద్య మానమహీాని నాదంబును నధ్య మాననాగానురనా నానత్వనిర్ధి మంబును 

సగరులకోలావహాలంబును సాంక్రంబుగా నొక్క.టి యె భూనభి శంశ్రశాళ ౦బు 

నిండి చెలంగె 189 
చ. నిరుపమ భంగి నిట్లు ధరణీశలము౯ భుజశ క్రియు_క్టిచే 

నలువది వేల యోజనము లద్భుత నై ఖరిం ద్ర వ్వ్ రాన రే 

సస్ప్టరసుతు లంత సిద్లముని సాధ్యసురుల్ భయ నుంది భారతీ 

శ్వర్తు కడ “కిన తచ్చేరణ వారిరవాద్వయికి౯ా వినము, లై ల. "190 

రురు దేసతేలు సగరప్పు కే క్రఖీకువై ్రుహవ్యతా మొజిలిడుట. ర్రుర్దురా 

క. పటుతరభుంగి సపర్యలు, ఘటియించి హృదంతరమున. గాతుక మలరకా 

నిటలతటన్యుస్తాంజలి, పుటు ఛై యి ట్లనిరి కడు. బ్రబుద్ధత వెలయన్. 79! 

చ. వెలయంగ మోకు డెల్ప నొకవిన్నప మున్నది చి త్రగింపు మో 

జలరుహా గర్భ యాసగరసంభవు లుర్వం ట్ర జబ డశ్నీ ణంబుగాం 

జలమున ముష్టి ముద్దరకశాన ఖసీరముఖంబుల౯ా రసా 

తలభువనంబుదా క జనం ద్రవ్విరి భారిభుజాబలంబునన్ , 792 

ఉ. వింజె వమఖాశ్వచోరకుండు ఫ్ దు రాత్తుండు పడె వైరి వో 

ఏండె సుమో తలంప వమఖవపిఘ్నుకకుండు 'వధింపుం డంచు నె 

గాడుచు పడు ౩ వాం డనక నతులకుం గన బడ్డ వారి మా 

డక త్రం దింక్6 గమలోద్భ్బవ తద్వోధ్ధి వేగ మాన్పే. 199 

మ. అని అ యావ విన్నవించుటయు భాపాధీళుం 1 శ వ్వేల్పులం 

గని యోనిక్షరులార శౌరి క పిలాఖ్య న్మౌ నానీ, భై యున్నవాః 

డనిశం చామహనీయమూ | ఘనకోపాన్న ౮ ్రన్చులం గాలి చ 
యనం బం చతష్గము నొంద౭గాం గలరు మో . కత్యంతవార్ష ౦బుగన్ * 791 

(తె, థీ తివిభేననంబున ద్జీ వ్రు బైన సగరప్పుష్టుల నాశంబు న గులార 

నిశ్చిత మనక్యభాన్రలు నియతేనలన, నగ నవలవదు దీనికి స్పష్థుల రయి.) 

క మీోధామోనెలవులకుం జను డ మనమున న మ్మ మారు ధృతి వదలక “హా 

కీమిాంద శుభము గలిగాడు, నామాధవ్రకమణం వేని యనిమిషులారా. 795 
కే అని దు ద్రుహీణుం డానతిచ్చినం జుని రయ్య్యాదిత్యు లా లాత్మ నదనంబుణకుకా . 

వినయమున (మొక్కి వీడని, ఘనతరసంతో షకుతుకకలికవృడయు ల ల. 
వః అంత నిక్కుడ, 797 



జూల కొండ ము, 105. 

యిం ఆసగరావనీం ద్రసుతు ల య్యిహిలోకముదాంక 6 దృవ య 

వో సవనాశపముం జనిన చెప్పు గనుంగొన లేక మిక్కిలి 
న్వేసరి తండ్రి చక్కటికి వెండియు వచ్చి నమస్కరించి యు 
ల్రాసము లేసమొనసముల నీచియించిరి దీనవ క్త 3 ల. 798 

ఉ. అయ్యి ధరి త్రియంతేయు రయంబునం దృవ్వితి మెందు నశ్వముం ' 

జయ్యన నశిర్టేచోరుం బలుచం గన నై ఆమి దోర్చలంబుచే 

నయ్యెడ యత్ దై త్యపత గాదులం జంపితి మింకమోోధూయడ మూ 

కెయ్యది కార మన్న వసు ఛేశ్వరుం డిట్లనుం జండకోపుం డై. 799 

ఉ. కృమ్మణి నేగి మొరలు ధరాతలము న్వడిం ద దని లోకముల్ 

ద్రమి యశ్వచోరకుని. దేకువః గన్లాని చే క 'కృళార్థులై 
నమ్మలే రండు పొం డనినం జయ్యన వారు రసాతల ప్ర, చే 
శమున కేగి రొక్కమొగి సత్వరతకా జనయు కీ వెండి యున్. 800 

క ఈగల భుజూవ లేపు, శ్రీగరిమ దలీర్చ భుజగనీనుకుం జని ఆం, 

తో గాఢకుతూవాలమునం, బ్రాగాశకుం జనిరి మొదల. బ్రాభవ మొప్పన్.80 | 

వ. ఇవ్విధంబున6 జని యందు సర్వకాలంబునం "దెయ్యది భూ భారవాహూనజనిత 

భేదంబున నొక్కి౦త విశ శ్రమార్థంబు శిరంబుం జలింపం జేసి దాన భూకంపంబు 

గలుగం జేయునట్టి దానిం బర్వ తారణ్యసహితం "౫; ఇన మహీతేలం బంతేయు శిరం 

బున మోచికొనీ యున్న దాని మహాపర్షతన న్ని కాశం బె నదాని విరూపాతు 

నామకం, బె నదిగ్గజంబు విలోకించి సమ్మానించి దానికిం బ్రదజ్నిణంబుం 'జేని 

 యచ్చోటుం బాసి యామ్యదిశకుం జని యందు. 802 

ఆ, అఖలభువన భారమంతయు శిరమునం దాల్చి హౌమపర్వతంబుకరణి 

నలరుదాని యలమహాపద్మమనుదిళాగ జము: గాంచి యరుదు గడలునొన ల 

"లే, దాని వలగొని యవల మానితముగం బళ్సిమాశకుం జని యందు పర్వతంబు 

మాొడ్కి. నొ ప్పెడుదాని సౌవునసమనెడు,సావుజంబును గని దానిసమ మరసి, 

"లే, చానికిం బ్రదతేణముం జేసి ధరణి యల్లం దృవ్వుకొనుచు బల్నప్రాఢి నివ్వటిల్ల 

నరిగి తుహీనా ద్రిభాపీ.తంబై నయు త్తరాశం జేరి నృపాత్మజులంద అచట. 

క, హిమ+కె లపాండురం బై. , తమాభరము నెల్ల భద్ర గాత్రమువే న 

శ్రమమునం దాల్సీ యలకునా, గముఈ గాంచిరి భద్ర గద నొమకం బగపదానిన్. 

వ. ఇ శే ఎ ఇెజంగున విలోకించి డాని నభినండించి ప్ర చదశ్నీణంబుం గావించి యచ్నోటు6 
ఛాసీ మహీతలంబు శేదించుకొనుచు నీశాన్యదిక్కు. నకుం జని యం దొక్క. 

చోటం దపంబుం గావించుచున్న కావీలరూపధరుం డగువాసు చేనునిం జూచి 

తత్పరిసరంబునం జరించు చున్నహయంబు నవలోకించి సంప్రవ్యాష్టచిత్తు అ 

యమ్మహోత్ముని పహయచోరకుంగాం దలంచి ఖని త్రలాంగలశిలా పాదపంబులు 
14 
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ధరించి శోధపర్యాకు లేక్షణు లై యమ్మహాోత్తుని డాయం జనీః "7 807 

-ంయుయై కపిలమహర్షి రో భానలంబున సగకపు క్రులు దస్గలగుబ. శం. 

తే, జొర దుష్లాత, నిలు నిలు మస్మదీయ, తురగమును గొని తెచ్చినదొంగ పివ్ర 

నుమ్లు సగరపుత్రులనుంగామది నెఖుంగు,నునుచు బలికి న నమ్మునికీనుక 6 బూని, 

లే, ఘాకరసుంకార మొనరింప వార లము పోత్తుకోపాగ్ని దగ్జులై యద్భుత గతి 
వ్షోణివె భస్మరాసులై కూలి రపుడు, చే దైవ్ళో క మెవ్వరిక్నై న దాంటవళ మె. 

. అంతం = నరవిప్రోమితు 3 ల నపుత్రులం దలంచుకొని సగరుండు, £10 

ఆ అచ్చుపడంగం బుత్రులు మహోధ్వర సై ౦0ధవరాజము౯ వెసం 

చెచ్చెద మంచు బోయి రతితీ వ్రగతికా బహుకాల మయ్యె రా 
రెచ్చటి కేగిరో మదికి నెంతయు నెన్వగ నివ్వటి ఖ్రైడుం 
జెచ్చెర వారల న్మునము6 జెందంగ నెన్నండు చూడం గల్లునో, sil 

యయ సగరుడు దనపుత్రు లజాడం గనుంగొనుట కంకుమంతు బుత్తే ంచుటు, శు 

చ, అని తలపోసి యమ్మునుకులాశ్యుడు పౌ త్రకు నంశుమంతుం గ 

న్లొని యను వత్స నీదుజనకుల్ సవనాశగ్టిము? 'దెత్తు మంచు. జ 
య్యానం జని రారు పె క్క పాము లయ్యు సహాంక్ఫొతి నెందు. బోయిరో 

జనకులజాడం గాంచి మఖా ౦ధవముం గొని తెమ్ము నీ విశన్. 512 

వ. మజీయు నీవు ళూరుండవు కృతపీర్యుండవు కృతవిద్యుండవు పూర్వ్రరాజసంకా 
శుండవు గావున నీకుం 'జెప్పనలసినవిశే ఆహం 'బెద్దియు లే దాంత ర్భామంబు లగు 

_మహోాసత్పుంబులు పేర్ధవంతంబులై యుండు నీవ నిరాయుధుండవై ' పోవం జన 

దు కారు శ ఖడ్డంబులు ధరియించి యిపుడ కదలి పెద్ద లగువారి సమ్హానించుచు 

విఘ్నుకరు లగువారి నధియించుచు న ప్ప మాదుండ్ వై యరిగి సిద్ధార్ధుండనై. 
కృమృణం జనుదెమ్లు యజ్ఞ పారగుండవు గ గమ్మనిపల్లి_ యనిచిన నయ్యరకుమంతుం 
డు పితామహుని ళౌసనరబునజాపఖస “ంబులు ధరియించి వితృఖాతం బెనయంతీ 

ర్యామమార్షంబునం జని డై త్వదానవరవ3ఏిశా చపతంగోరగంబులచేతం బూ 

జ్య్యమానుం డగుచు దిగ్గజంబుకడకుం జని ౩ ప్రదతీణంబుం జేసి వితృహాయవార్త 

నెజింగింపు మని యడిగిన నద్దంతావళ రాబరబు పరమానందంబున ని ట్లనియె 

"లే. రాజనందన నీవ్ర న్స్టుం చె ంబె సవన, తురగమును వెంటగొని కృతా స్ధండ గుచు 

నరుగు బెంచెద విడి నిక్కమకుగుమనిన,నతండుమనమునహర్షి రచియీనలంజబోయి. 
= దానీ నడిగినట్లు తక్కి_నదిక్సాల, సామజముల నడుగం బ్రేమ నవియు 

"నద్ర గజము సెప్పినట్లు చెవ్పీనం బ్రతి, నంళుమంతుం 'డవల నరిగి యరిగి. 815 

తదుథి అంశుమంతుడు కపిలా క్ళమంబున నశ్వమును భసీ కృత జనకులనుం గాంచుట. చుడుంా 

వ, మహోన్నతం బై నకవిలునిదివ్యా శేమంబునకుం జని యందు. 816 

చ తురగముం గాంఛి సంతసిలి తోడనె యమ్హునినాథుణెంగటకా 

eX 

1 



వ, 

_గుజుతుగు భస్యరాసు లయి కూలినతంద్రు 

చాల శకాొ౦ డ ము. 1017 

యుల గాంచి భూరిశో 

కరననినుగ్న చిత్తు డయి గాసీలి 'పెక్కువిధంబులం గడుం 

అలుచుం గొంత సేపునకుం దద్దయు ఛై రబలావలంబి యె, 8171 

జనకులకు నుదకతర్చణ, మొనరింసం దలంచి యచట నుదక్ మరసి యం 

దును గానక నధైస లృత్యనుపమగ తిం జూచు చుండ నాసవమయమునన్. 818 

గరుడు సంశుమంతునికి€ బెడనూపి తజ్జనకులకు సద్దతి గలుగునుపాయం బెటింగించుట. 

. ఆయతపతవాతచలితాచలుం డై ఖగవంశనాయకుం 

డాయెడ శేగుడెంచినమహాత్తుని ఏ తండ్రులమేన మామనుం 
చబాయక కాంచి యంఘు9లకు భక్తీ "సమస్కృకీ యాచరించి కే 

ల్లోయి ఘటించి చాల వినుతుల్ పచరించి భజించియుండంగన్. 819 

మనుమనిం గని సొంతవచనంబుల ననునయించి యిట్లనియె. 520 

మ, అనఘా నీజనకుల్ వడిం గపిలుకోపాగ్న కర్చులకా భస్మమె 

శే, 

క, 

చని రీ వింకిట వారికై వగచు జే సాధిం చుకార్యంబు గృ 

న్నన నెవ్వారికి నై న జ దై వకృతముం దప్పింపంగా వచ్చునే 

విను కర్యంబులు “గాలచోదితము ల వెన్నాడి వ శ్రింపచే. 831 

జనవరకుమార వీఠల చావు లోక. సమ్మతము దీని కింతే శోకము వలదు 

కపిలు కోపానలంబునం గాలి నిరయ, గతికి జని యున్నవారు  సాగరులు వీరు, 
కావున నీజలదానముం గావించిన ఫలము లేదు ఘనముగ వీరల్ 

ధివర్య వినుము శుచు లై, బేవత్వము నొందునట్టి తెరు వెజింగంతున్.. 928 

క, జగతీశతనయ హీమవ, “న్నగపతియ్య సుత గంగ నాం గల దయ్యా 

వం 

తే, 

పగయందుం దండ్రులకు. జృక్కాంగ నుదక కియయొనర్సం గలుగు శుభగతుల్, 

నుణియు నన్లుహోనది లోక పావని గావున డదిగవులజలంబుల నీభస్త రాసుల 

దడిపితి వేని పరిశుద్ధులై. యూర్ల లోకంబునకుం జనియెద రిప ప డిచ్చటమనలక 

కీ స్రుంబున హయంబునుం గొని చని వితానుహూునిచేతే యజ ౭బు సాంగం 

బుగాం జేయింపు మనిన నాసుపర్జుని వచనంబు విని వీర్థివంతుం డగునంశుమం 

తుండు హాయంబును రయంబునం గొని దీవీతుం డై నసగరుసియొద్దకుంగృమ్మ 

అం జని యకశ్వో త్త తమంబు సమర్పించి తండ్రు, లపోక యెతింగించి సుపక్లునివచ 

నంబు విన్నవించిన విని యమ్మహీరమణుండు దురఖతుం డై కొండొక నెర్యం 

బున నమృహాయజ్ఞ్ఞంబు సమో ప్రనొందించి నిజపురంబునకుం జనుదెంచి స్వర్షం 

గను బుడేమికిం 'దెచ్చుటకు. దని నయుపాయంబు జింతించి నిశ్చయింపం జాల 

క ముప్పది వేలవత్సరంబులు రాజన్టంబు జేసి కాలధర్థ్యంబు నొందె నంత.5925 

మంత్రు లయ్యంశునుంతునిమహీ త రాజస్ట్రనుందున ఖివి. కుం గావించిరన్న రేంద్ర, ద 

వరుండలదిలీవుంు త్ర తుంగా బడసియతనించెలణలగిసా, మా మ్రూ,జ్యమందభిషి క క్త జేసి, 
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తే, గరివుతోం దుహి నా ద్రి శృంగంబుమోందం 

బ్రీతి మెజయంగ ముప్పది రెండువేల 
యేండ్లు దసము గావించి యశీష్ట సిద్ధి: 

గాంచం జూలక యతండు నాకమున కరి?, 827 

. అంత దీలీవ పభూపాగృణి తాతలమనురణంబు విని చాల వునములోన 

దుగఖంచి హీను శే శౌలదుహిత యాగం యబ్బంగీ భాతి త్రక్వచ్చుం బరలో సలిల 

తర్పణం బెట్టు లొనర్పంగం జేకురు నొనర వారల నెట్లు నుద్దరింతు 

ననుచు జంతాః పరుం ౮ గ్. నిశ్చయింప సంగం జాలక ము) స్పది వేల యేండ్లు. 

శే. రాజ్యమొనరించి బప హుశా ధ్యోరములం జేసి 
రమణ ధారికుః డగుభగీరభుని ఘనుని 
సుతుని. గాం గని యతని భూపతినిల చేసీ 

వ్యాధివీడితుం జై దివి కరి” నతడు, . 8:29 

రా 

రుడు భగీరథుడు గంగానతేరణమునకుంగా. దప మొనర్పుటం చ్రుథ్రం- 

ఉ- ఆనర రాజసూనుండు మహాద్భుతవ్ ర్యుండు నంశపావనుం 

డె నభగీరథుండు నిఖలావని చేలుచు నుండి ఛా ధా త్రికి౯ 

మానుగ గంగ "బెత్తు నని మంత్రు, అల రాజ్యమునందు నిల్పి లో 

నానినకౌతుకంబు సెలువార. వచం పంబున క్ర బీకితోన్.. ఎ 829 

వ. ఇవ్విధంబున నమ్మహీంమిహీకాంశుండు నోకొర్లా శ్ర మంబునకుం జని యందు, 

నీ, కుడికాలు పెనుచ్రేలు పుడమి చె మోవి డాపలీశాలు సడి కాలు వై ఘటించి 

చేదోయిం 'బెనువ్రేల నూ౭దిమోాందికిం జాపి జగతింజూడక యేగుమొగముం చేసి 

కటికివసవియందు భఘనచతుర్వహ్నిమధ్యమున నిల్చి మహో, గృహంసమండ 
అంబు. గన్లానుచు వర్థాకాలమున వారినడును నిల్చుచు నిట్లు కడు సమాధి 

తే. నచలనిష్ట మాసాహోరుండై యమోఘు, ఘనతపోనహ్నిశిఖలు లోకములంబర్వి 
ప్రళయ శకాలాగ్ని హేతులపగిది నేర్చం దవిలి యబ్దసవా స్రముల్ దపమొన ర్చి. 

Wa 

అంతే సమ స్తలోకగురుం డంబుజగర్భుండు "వేల్పు పెద్ద వా 
క్కాంతుండు మెచ్చి నిర్టరనికాయసమన్వితుం జై రయంబునం 
బంతముతో నమేయగతి భవ్యతపం బొనరించు చొన్నభూ 
కాంతుని జేర వచ్చి కుతుకం బలర న నృధురో క్తి ని ట్లనున్, - బలిం 

ఉ. మెచ్చితి ధారుణీరమణ మించినవేడ్య వరంబొసంగంగా 
వచ్చితి నీతపం బుడిగి వాకొని యిష్టము 'దెల్పు మన్న నా 
సచ్చరితుండు:. దచ్చరణసారసముల్ దల సోంకో య్రక్కీ లో 
హెచ్చినభ క్రీ చేటపడ నింపుగ చంజలిం జేసి యి ట్లనున్. £83 

భగిఠభునకు బవహాపహ న్రతుమె గంగాపాతేము సహీంచుటకే. యీళ్య్వరుని ట్రౌర్హింపుమునుట, 
టం 

వ 
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క, నీక్ళ_ముగ నీకు నావై, మక్కువ గలబేని చేవ మాతాతలు పెం 
చెక్కల నాచే సలిలము, గృక్కునం గొనువారు గాంగ ఖఘటియింపంగ దే.౬81 

వ. వుజియు నాతపం బమోఘం బేని భస్మరాసులు గంగాసలిల క్రిన్నంబు లగు 

చుండ సాగరు లూర్ల ఏగతికిం జనువారూ గాం బ్రసాదింపవలయు నదియునుం 
గాక ఘోరం బె ఇ నయనపత్య్వ 'తాదోషంబున సౌమనస్యంబుం గానక శోకించు 

చున్ననాకు వంశకర్త లగుపుక్రుల నను గ పీ హీంపవలయు ననీ యడిగిన సర్వ 

లోకోొసితాముహుం డగువిరించి యుదంచితకరుణాక టాతఏక్షణంబుల భగీరథు 

నిరీశీంచి ముంజునుధురాతరవ్య క్షంబుగా ని ట్లనియె. 8కెర్ 

కే, అనఘచారిత్ర నీకోరినట్ల యగును, డెందమున నింక సందియ మందవలదు 
వితతమతి నీకు నింకొకహి తము జెప్పె,దను సమాహితబుద్ధివై వినంగనలయు, 

చ. హిమగిరిపుత్రి గంగ నొగి ని మని పల్కితి వట్ల యిచ్చితి౯ 
వినుణగుణాక్టో శ్రత్పతన "వేగము భార్త విస సహింపం జాల ఊహా 

ప్రమథ గణాధి నాథు డగురాజకిరీటు?డు దాల్పంగావలం 
ట్ర విమల తేజు నవ్విభునిం ట్రార్ధన సేయు నుమోఘనివ్యతోోన్. వ్ర 

వ, నుజీయు నాగంగానది హిమనంతునకు జ్యేష్టపుత్రిక గావున జాని ధరింప నీశ్వ 

రుండె యర్హుం డగు నమ్షహోత్తుండుదక్క నన్యుండు గంగాసతన వేగంబు సహి౦ 

చుటకు శ క్తుండు గాం డ్రేవబేవు నారాధింపుము. ప్రద 

చ, అని యిటు లానతిచ్చి యజు( డాన్భపవకాఖీకి వంశక_ర్రలం 

దనయుల నిచ్చి శృమ్మణ ముదంబున గంగను వీల్ల యూవుపహా 

త్మునివెనువెంట నేగుము సముద్ధలిం గోరినయప్పు డంచు. జ 
య్యన నియమించి యాతనిలయంబునకుం జనియెకా సలేఖుం డై. 589 

యై భగీరథునికి 6 బర మేశ్వురుండు పొతసూపి గంగను శిరంబునవహింతు నని కెరుణించుట. ర్రుర్టుం- 

ఉ. అంత సరసీతీరమణు నానతి నమ్మహాకాంతు( డ దృజా 

కాంతుని గూర్చి వత్సరము గృక్కు_న( చాదతలా గ ముర్వి పై 

నంతయు మోవీ బాహుయుగ మెల్తిని నిరాశయుం డై చలింప క 

భ్యంతరనిద్ధి నొంది పవనాశనుంజై. తప మాచరించినన్ . 810 

వ. అంత సంవక్సేరంబు పరిపూర్ణం బగుటయు. దత్ప/యాసంబుం జూచి కరుణించి 

సర్వలోకనమస్కృృతుం జై నయుమావల్లభోండు శమావల్ల భునకుం బొడసూ 
యిట్లనియె, 841 

క. నరనాయక నీనిస్థకు, నిరుపనుసంతోష మొదవె నీకుం బ్రి యముగా 
గిరిరాజపుకి, గంగను, విరమున ధరియింతుం డదెమ్ము చా శ్చ దానిన్, 842 

క. అని రాజమాళి నల్కిను జననాయకుః డుల్ల సిల్లి చతురత న 

య్యనిమేవధునిని వే.డుట్కయును దయ నప్పావ నాపగో_త్రమ యంతన్, 618 
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తే, సంగ తా భంగరంగతరంగసంగ 

ఖుట్టనోద్భూతరనము లోక త్రయంబుం 

బగులం జేయంగ సక కలదిగ్భాసమాన 

యగుచు మిన్నేటు గగనంబు దిగియె నపుడు, 844 

రుడు గంగావలేపంబు నకు, సదుం డే పఠమేళ్ళరు డు దనజటాజూటుంబుం బెంయకు. ర్రుల్టుం- 

వ. ఇట్లు దుర్వారవేగంబునం బజుతెంచి. శివం బగుశివళిరంబునం బడి యంత 

నీలువక మదీయస్రోతో వేగంబున శంకరుం బరిగ హించి పాతాళతోకంబు 

బ్ర వేశిం చెం గక యని సరభసంబుగా6 బణినం "పాడంగిన నయా్టది దేవుండు 

దొనియవలేపనం 'బెతింగి క్రుద్ధం డై 'యొక్కి౦త గర్వవిమోచనంబు. జేయుదుం 

గాక యని తలంచి వాటంగా జటాజొటంబు( బెంచిన నయ ఆయ్యుమౌా 
వర్ల భునిజామం డల గహర మధ్యంబునం దుపూరకణమాత్రంటై చిక్కువడి 

తేన శే _కికొలంది మహీశలంబున కవతరింప నతి ప్రయత్నంబు చస వచురల వడలు 

తెజుం  గెజుంగక యనేకవత్పరంబులు దిరుగుడు వడుచుండె నంత. ప్శ్తర్ 

_ంధ్దుర్టూనగీ రథుండు శినశివంబున6 బడినగంగం గానక తవం 'బొనరింప శివుండు కరుణ ంచుటు. శ్చురుం 

ఉ. ఆమను జేంద్ర చంద్రుండు వీయన్నదిం. గానక మెందు బోయెనో 

zim 

నామది జూడం గోరి గణనాభుశిరంబున నందు డా”నే 
్లు 2 న శ < యమి మొన ర్చువాండ నింక నెయ్యది కర్ణ మటం చు. గృమ్మణం 

గామహారుం గుతించి కుతుకంబున ఘోరతపం బొనర్చినన్. 816 

. మేటిగ నతం శొనరించెడు, గాటపుందపమునకు గరుణ గదుర నిజజటా 
_జూటంబునలన శంభుండు, వాటముగా విడిచ బేవవాహీని నంతన్ 847 

. ఇటు హీమవన్నండని మెనగంగ సర్వలోకనమస్కృృతుం డై నకినాకధపని 
జటాజూటంబువలన నిర్లమించి బిందుసరోవరంబునం- బడి స _ప్షహ్రవావా 

యయ్యయ్యెనందు హ్లోదినీ పావనీ నలినీ సంజ్ఞంబు లగుమూండు పృజూవాంబులు 

దూర్చు దెసకుం జనియె సితా సింధు సుచతు సంజ్ఞలు గల మూ ఏడు ప్రవా 

హాంబులు పశ్చిమదిక్కునకుం జనియె మజియును, 848 

: దివి శే మదిలోన దివురుభూజనులకు. నిశ్తేణు లన నూర్తినికరములును 
జెలిమిం చారలతోడం జచేయంగం జనుమాడ్కే_ వినువీధి శెగయు జీవన కణములు 
ధ రాకు లగువారి నిర లకీ రృులకరణి నొప్పెడు ఫేనఖండతతులు 

నీరీత్తేం ద్రిప్పుదూ చెల్లదోసము లంచు దెల్పుచందంబున. దిరుగు సుళ్తూ 
శే వెలయ వినుపీధి శరదభ్రవిభ్ర మంబ, గలిగి యొకదివ్య వాహిని యలుభగీర 

ఛావనీనాథువెనువెంట స సంటయఘస,మూపహములంబాప భూలోకమున కరివచ్చె, 
వ, అది మజీియు శంకరజటాజూటతటాధివాసుం డగుహీవుకగునికిరణము 

లన్నియు సర్వతో ముఖత్వంబు మాని యేకీభవించి యక్క_రంగ లాం ఛనుని 
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శరీరంబుననుండి దీంగెసాగి పజ తెంచు చున్న చందంబున నందంటె, యుల్లోల 
కల్లోల మాలి కాడేలికాకలితరథాంగ చాలికాతను చ్భాయాపలాసంబులు 
దదీయస్తోతో వేగ బాహుళ్య్టంబున గగనంబున నుండంజూలక పుడమిం బడ 
నడరుథా రాధరవముండలంబువబన నెడతెగక పడునీరన్ముదల సంప దసాంపు సంపా 

దింపు నిలింపులు డముకు నిరంతరజీవనం బే నమిన్నేజు పుడమికి దిగుటకుం 

జరకాలసం _స్తవంబుననోర్ర్రక బాప్పథా రాపూర వార్టజంబున వగవంగరకిసల 

యంబులునాంచి నుంజువాక్యంబుల వారి ననునయించు చున్నదో యన నంజ 

రచుంబిసముత్తుం గ కం గత్తరంగంబులుఘు మషఘు మారావంబులతో నొండొంటిం 

దాక, భ వడి్టహ యమకృ్ళ తాపభబారదోవవి శేషంబుగా నిరయగతికింజనిన సగర 

ధరణితరుణీపురందర నందనసందోవాంబు _ సడ్లతినొందింపంబూని యనుజ్ఞ 
వడయుటకు మదుత్స్చే త్రిష్థానం బెనభనదియచరణమూలంబులు సేవింప వచ్చు 

చున్నదాన నుద్వాంఛితంబు ఫలింపంజేయవే యని కపి లముహోమునిం ట్రౌన్టిం. 

చుటకు. గరంబులుకిరంబు గా మొగిచనో యని యుపమింప సొం పై నతేదియ 

విమలసం వన తజాంబూన జారవిందకుట్టలంబులు నయనానందకరంబు లై 

యలర, నబ్బుతీరసాధి దేవత సమ స్పభువనజీవనం బె నతన జీవనఇబునకు ననవరత 

సర్వతోముఖ తావిచ్చేదకత్వంబుసంపాడింపందలంచి జగన్మాత నావహీంపం జేపి 
పూర్మపరికీద్ద పరాగపటలపరి లేనంబు సంభటించి వినూతన కేసరవిరవారిద్రా 

తతంబులు సమర్పించి రంజన కోరందబిందుబ్బంనపాద్యం బొసంగి నవుంచితరం 

జకి|ంజల్క_పుంజచ్భాయదీ హాంకురంబు లెడినుకరం దపానమ త్రముభుకరముధుర 

గానమంత్రంబు లుచ్చరించుచు మువహుమ్మహుక్లతద భంగతరంగమృ దంగనిస్వ 

నంబు ససెుంగ నర్చిం చినసంపూర్ణ సుభాపూర్ణ కనత్కే_నకకలశేంబులచెలున్రున 

నలరువినాతే నబారుచామోాకొరసారసకోరకంబులం గలంచి శుసఖుం శకాంకం 

బులు మనవి తదీయమధథురమభు పానవశంబున మదించినయంచతేంశంబుల 

పఠువి శే పణ సంజూతసముద్షూతలీతలజల విందుబ్బందంబులు వాయునశంబున 

వింటి కెగసి తత్పతనచాతురిసమాలోకనకాతు కాతి ₹కంబున విమానాగూాథు 

త చను ఉజెం-చి తదుపరిప, బేశంబునం జూలునొని యున్న సిన్ధవద్యాధ రాంగనల 

సొప్పుకప్పుకొప్పుబకుం జుట్టినదట్టంపు. గ్రా _త్లము త్తియంపుసమపల మొ త్తంబుల 

గతి నతిరవుణీయంబు లె వాపు లము డ్ళలకు వేడ్క. "చేయం బెక్కు కాలం 

బుననుండి హిరణ్యగర్భుండు కమల౦బున నివసించిన కారణంబున నతని మేని 

జగ సోకి కుందనపుంజూయల నలరు శేనరవిసరంబులనడుమ వాసంబు6 జేయు 

టం జేసి నిజమాలిన్యంబు దొజంగి పుట పాకకోభిత కా స్వరకలి కాసుష 

మాధభిరామనుంబు లైనచంచంబున నందంబు లగుకనమల పరాగ పటల విశంగీ కృత 

పుషృుంధయసముదయం బులు సరోజపరిమళ రసాసాపదనంబునం దనివి సనక్ష 
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మిన్నూనం జూలుగొని యున్న కిన్న రాంగనలచికురబంధంబులం జుట్టిన సంతాన 

కుసుమువాసన లాఘా/ణింప మింటి కెగని జంట గూడి రూంకరణంబులు 
చేయుచు దదీయమధురగొనంబున కనురూపం బె బై నక్రుతినాదవిలసనంబు 

హూ త్రింప, నాచార్యదారపరిగవాదోవవి శేవంబున దోపాకరుండు పవి త్రం 

జై నసర్వజ్ఞునిశిరంబున నుండ నర్హ్మండు గాక యచ్లేవబేవునిచేత వెలువరి౦పం 
బడి ప్రవావాంబు వెంటం బజి శేరం దుమురై నతచ్చకలంబులభంగి. నిండు 
వని 'యున్నజలబుద్భుదంబులుగలిగి సగరమహీమండహీఖండలతనుజాతీసమా 
జాతాఖఘవ్రాతంబుల నె క్ జఅంగున సుడి బెప్రెడ నింక సందియంబు నొందకు మని 

యమ్మహోనది భగీరథన రేం ద్ర దృచంద్రునకు సాంద్రానందంబుగాల దెల్పిన ట్లుల్లని 
ల్లు సుళ్ల సెల్లునకుఃదళ ఇ డిబ్టుచుకుక్ఫుల్లనర్ల లితహాల ల్ల కాంతర్బహీర్లతమ త్ర తేనుధు 

వతవ్రాతంబులు సుడివడీ మునుంగ నిత్తైజంగున వముదీయపావన జీవనంబుల. 

గనుంగొనిన వారిమునింగినవారికలువ్రాతంబుల వారింతు నని య త్తరంగి 

శీమణి యెల్ల వారి కెజింగించె నని యుపమింపం దగి యలర్క నద్దివవాహీనీ 

రత్నంబు చనకుం గలమహి మాత శేకం బితరతరంగిణులకు లే దని యుభయ 

తటనటత్కా రండవపటలస్వనమివంబున నాడుచు నవ్వినచిజునవ్వుచందం 
బున నందం బగుపాండురడిండీరఖండకాండంబులు గాండంబులపై మెండుగ 

నిండుకొని విండువేకుక నెజప్త భగీరథమహీపాలునివై 6. బొడమినరుద్రచే 
వ్రుఫకకుణారసంబు- వాహీినీహాపంబు నొంది నితకతష సశ్రాతవత్రంబులత 

గాశచామరంబులతో రంగవ నంగ సంగీత నాదంబులతో రథంగ చంపతినిర్థోష 

సాహోనినాదంబులతో దరంగ పాళీ శేలీ$ కలితనుడాలగణంబులు మంజులశబ్దంబుల 

జోహారు సేయ గల్లోలమాలికాపరస్పరసంఘటన సంజూతబహాుళ స్వనంబులు 

నుంగళ తూర్యన్ స్యానంబుల: చెలుసం జలిమలనుండి. భ గీరథముహీవుండలాఖం 

డలుని వెంట భూలోకంబు. బావనంబు సేయుటకు మోజిన కోరికతో మారే 

గుచు జనుబెంచు చున్నదో యని యు క్పేశీంపం నగి పట్ట రాని వేగంబున 

 మట్లు మోూజి యిటట్లు గదల్ప రాక యెదురు దట్షించి: న బెట్టిదంబు లగు పెనుగ 
జ కులు క 

కో 

లే, 

ట్టుల న్యా బల్టుబయలు సేయుడు. భగీరథునిమవోరథంబు. సఫలంబుం జేయు 

టకు దూరాగ్గిర'వే గంబున నరుగుడెంచు చుండే నప్పుడు. 851 

ఎడ తెగక మింటివలనం, బడి డేయెదువుననుత్సే ఏక చ్చపంబుల చతేక్ 

వడి ct చాబుజబముచేతను, బుకమి కడువిచి త్రై భంగం బొలు పె రె స్పున్. 

దితిజారులచే విలస, ద్వితతతదీ యావశంసదీ ధిపీచేతకా 
గతతోయద' మగు గగనము, శతార్మ_మెయిన _ కియ నలలె సాంద్ర ద్రద్యుతియెః 

చంచలము లె లై నమత్స్యకచ్చపవివాంగ, నింకుమా+రగణంబుల చేత నపుడు 

గగన మొసప్పాలె వుజియు భా స్కారకులాస్థ్ర, నీశకరదీి _ప్పశంపల చేతం జో తె, 



శాల కొండ ము, 18 

నుజీయు గగనంబు నంకీరమాణవిమల 
ఘనవనోత్పీడవాంససంఘముల వేత. 

బరివృతం ఎయు ఇారదాభ్ర ముల చేత. 

బరివృతం నకరణి నచ్చారు వొనన్నెి, డిక్క 

ాదసీయుచు సుడి దిరుగు చు చెదులేగుచు గగనమునకు నెగయుచు వడితోం 

బదపడి ధరయై వ్రాలుచు, ముదమునం జనుదెంచె గంగ భూపకివెంటన్ . 6565 

వమార్లమున భ గిరథ, భూపోాశలలామ మరిం బొలుపుగ నదియుం 

బ్రేమ దళుకొ_త్త రయమున, నామార్షము. బట్టిచనియె నాతనివెంటన్ = 

అప్పుడు. ఏల్9 

సరసిజగర్భు. డాది యగుసరప్రదివౌకసు లమ్మహోపగక౯ 

సరసతం జూచు వేడుకం బ్రసన్నమణీమయహోార చేలనూ 

పురమకుటాం గదాదివరభూపుణముల్ ధరియించి మించి యు 

ప్పరమున నిబ్బి మ్రొక్కి బహూుుభ౦గుల నంజలిం జేసి యింపునన్. £59 

అతులితభ_క్తియుకు లయి యన్నది నందజు వేయునోన్లం బ్ర 

స్తుతు లొనరించి నేర్పుమెయి€ దోరపువేడుక గట్టం జూడ నం 

చితగతి డిన్షి తద్వినులనీకరప జులు మింద వ్రాలంగాం 

జతురత? బుణతీర్థముల స్నానముంజేసి జపించి రంతయున్. 860 

ఆనందంబునంల గూడి యాడిరి పదవ్య కృంబుగా నచ్చరల్ 

నానాసూనవితానమాలికల నందం బొప్ప నర్పించి రా 

మానిశేసులు మ్రోసె నౌర పటుళుంభ త్తూర్వునిర్ట్రైామముల్ 
29 

| 

గానం బున్నతి సల్పి రశ్రవదనుల్ గలా ఇభావంబునన్ . 861 

సురసిద్ధసా భస్టికిన్నర, గరుడోరగయకుది త్య గం
ధ ర్య్వాదుల్ 

బజ తెంచుచుండి రప్పుడు, థ రణీవతిరథము వెంట దద్దయు. శ్రీతిన్. ౬692 " 

_లధ్చుర్లు. జహ్బు మహాముని గంగానది యంతయు (మ్రింగుట. ర్రైద్తుం- 

శనపావన జీవన ముల, గనువారి మునుంగువా రికలుహాఘంబుల్ 

మునుముట్లు 6 గొట్టి పెట్టుచు: ననిమిపునది నృపుని వెంట నరుబెంచె రహిన్. 

ఉం 

అను నందం దగ జహ్నా వయ్యుడ మఖం బారూఢిం గాపింపం ద 

న నయబాయతేనంబు వారిమయముం గావించిన౯ దానిం జ 

్యన వీశీంచి బళా యటంచు గువితుం డై యమ్మహో పుణ్యు. డా. 

ననగోళ 0౦ బులి చఉరల్సి చ
ాను లరుదంద న్న్మి/0౫ నవాష్టహినిన్ . 64 

అమహిమంబు గన్లాని మవార్దులు బేఖవరుల్ భగీరథ 

క్షైూనరనేత యు౯ వివిధమార్షములం
 దను సన్నుతింపలా 

నాముని వెండి తా నుమిసి యన్నది నంగిలి సయ నొల్ల శం 

15 
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om 

శే, 

చే. 

తో ముద మొప్పంగా విడిచెం దోడన కర్ణ బవిలంబులకో రహీన్ 865 

. అప్పు డమ్మహోనదిం జూచి దేవతలు జావ్నావి యని పొగడి రిట్లు జవ్న్నూకర్ణ 
విలంబువలన నిర్షమంచి మరల నెప్పటియట్ల నప్పుడమిజేనిరథంబు 'వెనుఖొని 

మహానుహి మాతిశయంబు నం జని సాగరంబునం గలనసీ కడ లెత్తి నిండీ వెల్లీగొ 

ని రసాతీలంబునకు డిగ్గి భగీరథునిమహో ప్రయత్నంబు సార్థకంబుగా నమ్మ 

హానది భస సృరాశీకృతు కై ఆ యున్నసనాగరులపిరాదం బ్రవహీం చిన దత్త ణం 

బాసాగరులు ఏతకల లృషులై (త్రీదివంబునకుం జని రప్పు 'చ్చటికిం జనుటేంచి. 

బ వా నిరను నిం _బళంసించి వరంబు గులు యుడు (బ్రహ్మ భగెరథుని6 (బృశంసించి సరంబు లొసంగుటా. తుడుం 

. అంబుజసంభవుండు ముద మంది భగీరథుం గాంచి పల్కు నో 
యం౦బుజమి త్రీ నంశ కలకాంబుధిచం ద్ర మహీన కేంద్ర యీ 

యంబుధియందు నెందనుక నప్పులు ఏ భాసిలు నంతదాశ ని 

క_ం౦బుగ నీదుతాతలు సుఖంబుల. గాంతురో నాకనుం డొగిన్. 8617 

 మణటియును. 868 

. దివభూ షణములు దివార్టంబరంబులు దివ్యమాల్యంబులు దివ్వగంధ 

ముల దాల్చి ఫఘనదివ్యమూ రల గై కొని దివిభోగముల వ ర్రింతు రింక్ 

నినవంశ యిది మొద లీనది నీచేక భాగీరథి యనంగ బ్రణుతి శెక్కు_ 
నదిగాక తి త్రిపథగ యనగ సరిద్వర యనంగ జూహ్ననవి యన నలరు భారి 

. దవిలి యోధునిలోన నీళాతలకు ' స 

మంచితంబుగ6 దర్పణ మాచరించి 

కోర్కి తోడం బిశ్వాణము క్త కు ఎన 

జనవ రేంద్ర సత్వే పకి శ వుం గ్ర 

ధర,వంతులలోన ను గుం డ డనంగ, భూరియశుం నన నత్యంతళూరుం డనంగ 

ఖ్యాతి వడసిననీదుముత్తాత మైన, సగరుం డిప్పని సాధింపంజూలం డయ్యు. 

అంశుమంతునిచందాన నధిక తేజు. 

డంధఘుముంతుండు మోతాత యవురతటినిం 

చెత్తు ననీ యత్న మొన3ంచి తెచ్చుటకు మ 

పాయ నుంతేయు చెబు గక పోయె నతే(డు. ర్! 

గమ 
గుచు. 

శే, అనఫు రాజర్షి రి ఫఘనుండు కం నుహార్షి వేజుం డమితతపమున మత్సముం డగుదిలీప 

సృపు౭డు మతం డ్రి గంగ నక్థించి వడయంజాలకదివంబునకు నేగెజనన రేణ్య. 

మ. మును మో పెద్దలు , గాఢనిష్టురకపంబుల్ శే సేసి సాధింపంజూ 

లనియి"క్కా_రక్జము చేడు నీవలన న సార్ధం బయ్యె నీయంతధథ 

న్యుని నెన్వాని చెటుంగ ముజ్జగమునకా భామోశ గంగానదీ 
కనదుత్తుంగ తరంగ మంగళ సమాఖ్యం బొందు మిం పారంగన్. 878 



బాలకాండ ము, 113 

చ, అరయ సవమ స స్పసద్దుణగణాక కరు లై నిజవంశక ర్త బై 

పరమపవిత్రు లై జగతి భానిలుపు త్రులం గాంచు మింక ని 

దణ నౌగి సర్వధర్త్యసుశృతం బులకుం దగ నాలవాల మై 

వజలితి విందు గ్ర్రుంకి నరవరస్టి గృ తార్థత నొందు మెంతయున్. S74 

మ, అని దీవించి విరించి సమ్మ వరస వ్యాకోచచిత్తాబ్బుం డై. 

చనియెం బిన్మట సాతం శాతటినిలో స్మానంబుం గావించి గొ 

బ్బున నిద్ధాత్మ నకు డై వికాముహులకుం బుణో్యోచకం బిచ్చి మిం 

చినవ్రీతిం గృతకృత్యుం డ్రై మరల వచ్చి న్వీటి కింపారంగన్ . 875 

క, వచ్చిన నరపలిం గనుంగొని, చెచ్చెరం బురజనులు ముదము జెందిరి మేనం 

జొచ్చినప్రాణము. గనుంగొని, కృచ్చజు సల రాకుసర్వకరణముల క్రి కి యన్. 876 

వః పట్లు పురంబు బా వేకించి సకల సృజానురాగంబుగా రాజ్వుంబుం జర పాలించు 

చుండె నని చెప్పి ఏ వెండియు విశ్వామిత్రం డి ట్లనియె రాజనందనా పరమశుభం 

బె నయీోగంగావతరణో పాఖ్యానం బవ్యగ్రుం డై యెవ్వండు విను నతండు 

సర్వ పాపవిము కుం డై సర్వకాముంబులంబొంది యాయు?కీ ర్రిలాభంబు వడయు 

'బేవతావీతృగణంబు లతనికొజికు సంతో ్ వీంతురు మణియు నిది ధన్యంబును 
యశస్య్వంబును స్వర్షంబును నాయుష్యుంబు నై యొప్పు. 877 

క, అని మునిపతి గంగాకథ, వినిపించిన జి తే మలర విని ర్స్ నుణ న 

మ్రునిపరిబృథుని. గనుంగి "ని, యినకుబవర్డ నుండు రాము 7 డి ట్లని పలిశకెన్, 878 

మ, మనకీ _రన్టోత చేండు మనలన నీగంగా ప్రభావంబుం బ 
ర్విన మోదంబున నానుపూర్విని డగ౯ వింటిం గృ తార్థుండ సై 
తిని మో కీయఖల ప్రపంచకథ "లం తే, చాణినీరంబుగా " 

యని యగ్గించుచు రాజపుత్రులు వహాతాశ్చద్య లై ఆ ర త్తజీన్ . 8179 

వ, ఇట్లు పరనూానందంబు నొంది, £90 

మ, అను వందం దగ మందసుందరసమిరఠతాందచోళి తె కై లాసుగం 

భనికుంజాంతమునం దమందముద మందం గార యా రాజకి, వే 

గిన మర్నాండు ప్రభాత కాలమున. దత్తీ రంబులం గ్పుంకి క! 

బ్బునం బూర్వాహ్నికక్ళత్యముల్ సలివీ సంపూర్ణ ప్రృఖౌవంబునన్. 881 

చ. మునిపతిం గాంచి యమక రయిపుంగవ్యం డంజలీిం చేసి పలె్మ నో 

యనఘ భోవన్లు ఖేరితసమ గ వియ త్రటినీ ప్ర భావముక్ 
వినుటకతంబునం గరము వేడుక నీనిశ స్వల్పకాల యె 
చనియె జగత్స/శ స్తగుణచాతురి ధన్యుండ నై కీ నీకృపన్ . 582 

పు మునీంద్రా హిరణ్యగర్భసమానుండ 3 నై నమోరాక యెణ్ింగి మహాగ్ద లారో 

హీంపం దగనరమణేయపోతం చాసన్నం యేయున్నది దినినారోహీంచి భాగీరథి 



11భ గోవీనాథ రామాయణము 

నుత్తరించి యవ్వలం బోవ నునిన నమ్మహర్షి శెన్టుం డట్ల కాక యని యాయ 
కొని మునిసమేతుం జై రామలత్ష్మణస హీ తంబుగా నావీ యొక్కి యమ్మహోనది 
నుత్తరించి తదు త్రరతీరంబుం జేర ర యచ్చటిమునిగణంబులం బూజించి యచ్చట 

నొక్కి ంత సేపు విశ్రమించి కొండొకదూరం బరిగి. 883 

శా.భూకాంతామణిఫాలభూవషణ మనాం బభొల్చొండి నానావిథా 

స్తోక శ్రీకర మై కనుంగవకు నెంతో వేక్కం బుట్టించుచుం 
బ్రా కౌరావృత మైనయొక్క_పురము౯ా భొన్ష్టనష యాంభోధి రా 
(డ్రాకౌబ్దుండు రఘూ _త్రముండు గని యుల్ల బందు నుల్లాసీ యై 394 

చ, కరములు మోడ్చి మంజుగతి గాధికుమారుని. జూచి పల్కు నో 

పరవుమునీం ద్ర మైల నొకపట్టణ మాసురలోకతుల్య మై 
గురుతరపుణ్యసంపదలకుం గని మై తనరారు చున్న చే 
వ్వరిపుర మెద్ది నామము ,ధ్రునంబుగ నా కెటింగింపు మింతేయున్. రిక్ 

రుడు విశ్వామి శత్రు డు శ్రీ కామునికీ సము ద చ్రృుమథననృత్తాంతే ౦ జెజోంగించుటు, త్రుద్దుం- 

వ. అని యడిగిన గా భేయుండు కొ పావిధేయుం డై యప్పురినృత్తాంతంబు శక్ర 

కథాపూర్వకంబుగా ని ట్లని చెప్పం దొడం౫ా.. ర 

చ, విడువక యాదికాలమున  -వేల్పులు "జి దైత్యులు మై మె త్తింతో నుధం 

బడయుద మంచు మాధన్రని పంపున వాసుకిం ద్రాడుం జేసీ 
ల 

క్కు_డుతేమి మందరాచలము గొబ్బున. వ్వముం పన్ యు cl 
కడువడి దోర్చలంబు “అసంగం గలతొంబుఫిం ద ర చ్చి రుద్ధలిన్ , 857 

వ. 9 ట్లపారబలసంపన్ను లై రాతుసులు ప్రణంబులును డేవశలు పుచ్భంబును 

బట్టి సవ్యాపసవ్యపరి గ్ర 'వాణవిశేషంబు వేర్ప్చువం బెక్కుసంవత్సరంబులు దరువ( 
దరీశ్రా తై డె నవాసుకిశీరంబులు మహోోన్న కేంబు తై నగండ శై లంబులం గజి 

చుచు హోలావాలవిషంబునుం గ్రక్కీన నది కాలాగ్నిసదృశం బై జేవాసుర 

మనుహ్య స సహితం చై నజగం బంతేయు డహీంపం దొణంగిన దాని సహింపం 

జాలక, 388 

ధులు శివుండు దేవతలచేం వ్రారితుం డై విన్ణునానతి హాలాహలంబును | మృింగుట శ్రుశ్రులా 

క శరణార్థు లై దివౌకసు, లరుదారంగ రకు రక్ యనుచు నుమాధీ 

శ్వరుకడకుం జని భక్తిం, గరములు ముకుళించి వినుతి గావించి రొగిన్. 

ఉ. అ త్రణీ శంఖచకృధరుం డై నరమాపతి సర్వ బేనతా 
సత్తముం డీశ్వేరుం డటకుం జయ్యన వచ్చి యువూధినాథు న 
త్యుత్తమళూలభఛారె దివిజోత్తముం గన్లొని భూరిసమ్మదా _ 

య_త్సనునస్కు_.6 జై పలికె నాస్యమునం జిలునవ్వు దోపంలగన్. 890 

చ. వినుము సుశేశ నీ ) వఖల చేల్పులలోం గడు బెద్ద గావునం 



బాల కాండము, 1117 

బనివడి నిర్ణరాసురులు పట్టి మధించెడువార్లి లోపలకా 

మనమున నెంచి శై లొని సను_స్తజగంబుల నుద్దరింపవే. 891 
. అని పలికి వాసు చేన్రం డంతస్టానంబుం జేసిన. gz 

హరుండుహాలాహలవిషంబులమృత కబళ,నుట్లమ్రిం గియంత రిధుం శ య్య నపుడు. రిక 

దురు మందరగిరిని విష్ణువు కూర్శరూపంబున ఏంపుమోంద ధరించుట, శుఢుం- 

, అంత చేవాసురులు వెండియు సము ద్రంబు మధింపం దొడంగిన. 894 

1, మొనసి మందగాద్రి వనరాశీనిర్శగ్న, యె రసాతలంబుం జేర నపుడు 

దాని జూచి సురలు డై త్యాంతకుం జైన, విధుని శరణ మొంది వినుతించేసి, 
రము (cen 

1, దేవా నీవు సము స్తభూతంబులకుం బరమగతి వందు విశేషించి మాకు శరణుం 

డవు గావున జలరాశిలోన మునింగినమంథాన శే లంబుం గృమ్మణి నుద్ధరించి 

మమ్ము రశీంపు మని ప్రార్థించిన. 896 

కే, వారిమొఆ విని భార్షపీవల్ల భుండు, కమఠరూసంబు. గై కొని కంధిలోన 

ముని(గ్ లే లంబు! బ్ర కె త్తిమూంపుమోందంబరంగనిడికానిజలధి పై బవ్వళం చె. 

ఇట్లు రమావల్ల భుండు మందరశై లంబుం గమకఠాకారుం జై తనవింపునందు 

ధరించి దానియ్మగృంబు కరంబులం బట్టికొని "చేవతావముధ్యంబుననుండి య 

పారబలంబున6 "బెక్కువర్ష ౦బులు మధించిన నందు మొదల దండకమండలు 

హస్తుం డై ధన్వంతరి వుక్షైం బదంపడి రూపయౌావనసంపన్ను లయినయున 

తులు "పెక్కండ్రు, పొడమిరి నిర్మథనంబువలన నప్పులం బొడమునకారణంబుల 

నయ్యింగ న లప్పరస లనం బరంగిరి వారలలోన నజు వదికోట్లయప్పరసలు ప్రధా 

నభూత 'లైరి వారిపరివారికాజనం బసంఖ్యం బె యుండు వారి దేవదానవులు 

పతిగ్రహింపమిం జేసి వారు సాధారణ 'లైరి వెండియుం దరువ నందు వరుణ 

కన్య మైనవారుణి యనుసురాధి దేవత పొడమి పరి గృహవిచారంబుం జేయు 

చున్న దాని రాతసులు గైకొన రోసి విడిచిన దేవతలు పరిగ్సహి ంచిరి 

నాటటంగో ఆ సురాపరిగృహాణంబున దేవతలు సుర లరి వముజియుం దరువ ను 

చశ్యృనం బనువాయ శ్రే స్థంబును మణిరత్నం బగుకౌ స్తుభంబును నత్త 

మం బగునమృతంబునుం బుట్టిన నయ్యశ్షంబును శక్రుండు గ కొనియెం గౌస్తు 

భంబు విసష్ణువతంబున 'వెలింగె నయ్యమృతంబు నసురులు చేళొనిన సహింపక, 

వు. అనిమేమ ల్క_డు నగు రై చటులనానా మోఘహేతిద్యుతు 

ల్వీనువీధిం గడుం జిత భంగి మెజియ న్వీరాంకు లై వాసనా 

గ కం లోకమో 
రినికొయంబులం దాయక వారు నటువారిం దా౭కం ద్ర § 

వానసంగ్రామము సెల్లె నయ్యుభయ పై న్యశ్రైణికి న్రాఘవా, 899 
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ఫు విష్ణువు మోహినీవేషంబున నమృతంబు సుకలకు౬ బంచిపెట్టుట, వుధుం 
మ, అపు డానందకపాణి రమ్య మగుమాయా మోాహానీరాసముం 

_ గపటళ్వంబునం దాల్చి చై త్యవరుల న్వంచించి వీయూాషము 
న్నిపుణతంబున గృన్మణం గొని వెసకా చేవాళి కందీయ వా 
రపుహూపంబుగం గ్రశ్లం జూచి భునకోపొటోపు తై రావసుల్.. 900 

చ. అమరులం చాశి చరుణవరాయుధదీ ప పులు నింగ వ ముట్టంగా 
సమర మొనర్ప వేల్పులు ,౩ ప్ర పృసన్నసుధారసపానజో ౫ గ శ్ర 
జమున నసాధ్యు లై "అ హర8లసత్ర్భాప ( దోడ్పడి వి శ్రమింపంగా 
నమరవిరోధులం దునివి రాజి నఖండపరా క్ర మంహినన్. 901 

9 ఇట్లు నిలింపులు రణంబున నసుకుల నందణి నేశ్చేమంబుగా? బరిమూర్చిన నిలింప 

వల్ల భుండు విజయల త్మేవిరాజమానేం డై దేవి రి గంధర్భ చారణ సహితంబుగా 

ననురావతికిం జని జగ శ్రయంబుం బరిపాలించుచు నుండె నంత. 902 

ము, తసపుత్రు లృమరంబులో సనకిసంతాసంబుచేం జ చినా 1 ? 
రని రని విసాంఠన పుత్ర మోహమున నో-క్రా కాంత య వ్రాలి దూ 

లిన ఖై ర్యంబున నాక్మనాండు దితి యు్రేకంబునం బ్రాసనా గ ట్ట 
థునితో ని ట్లనె కోకపావకళిఖాదోధూయమానాంగి యె. 908. 
ండుడు దితికి గశళ్యపుం డిం దుని జయించు. బు తుని బకయ వరం బొసంగుట, యుయుం 

శా,జేవా వేల్పులు మించి ఘోరరణవీథి న న్మృత్కుమూ రావళిం 
శ్రావీణ్యంబున వీమ్లు దేవుకరుణ న్స రించి" రిం కేమి నీ 
సేవ లేయుచు బుత్రకీ హన నగుచులా జీవించు దోశళ్ళ_కి కిచే . 
చేవేంద్రుం బరిమార్భుపుత్రునిం గృపాదృప్టి. నృసాదింపవే. “904 

శే, అనవు "డనుకంప గచురం గళ్యపుండు పలికె 

నబల వృతని వ శుచి వై సవాస్త వర్ష 

ములు ణకుపి నట్టితన యుండు ౫లుసి ననుచు 

వర మొసలి యమ్మవోమునివరు(డు క్రీ వీతి 905 

వ. తనహా స్తంబున నమహ చేవియుదరంటు నంస్పృశించి పుత్రోత్ప త్తి త్తిదాపంైై న 
శుభంబు గలుగులొక యని యను గృహించి తీపంబునకుం జనియె నిట్లు కక్య 
పుండు సనిన యనంతరంబ య చేని బలవంతుండును మే హీ పా్టానుండును 
స్థితిజ్ఞండును సమదర్శనుండు నై చె నకోడుకుం బడయుదు నని కశ్ళపో క్ష క్త, కారం 
బున వృతం బంగీకరించి. కుళష్ణవనంబునందు దారుణ, శమంబునం 'వపంబుః . 
జేయు చుండె. 906 

_ దురై ఇం ద్కుండు క పటంబునC బరిచరించుచు దితిగర్భంబును ఖండించుట్ర. ఎడద " 

'ఉ. అంతే నెతింగి చంభవినయం బెసంగకా దితిపాలి కీని జం 



బాలకెండము, 119 

భాంతకుం డించు కై నం దనన్యాజము గన్పడ కుండ దూటి య 
“క్మాంతమనం బెటింగి యతిగారవ మొప్పంగ భ_క్రియుక్తుం డై 

సంతస నుంకురింపం బరిచర్య లొనర్చుచు నుండె నిష్ట మై, gq 

వ ఇట్లు శ్రమాపనయనంబు లగుగాత్రసం వాహనంబుల జలాగ్నికుశకాష్టపల 

మూల ప్రడానంబుల నిత్యంబును దితి బరిచర్యం జేయుచుండె నంత. దొమ్మ్మ. 

న్నూటతొంబదీయబ్దంబులు సనినయనంతేరంబ, 908 

చ, అపు డొకనాండు మానిని రవాస్యము దాంచంగ "లేక భూమిభ్ళా. 

ద్రిపుం డొనరించుసేవకు మదిం గడు సంతస మొండి మోమునం 

నప దళుకొ త్త నయ్యినిమిపే ౦ద్రునిం గన్లొని పల్కె నక్కటా 

కృపషణమనస్కు_లం చెలియ శేరుగదా యునతుల్ రఘూ _త్తమా. 909 

. వాసవ వినుము భవత్సమానుని నగొక్క_కొడుకును బడయంగ గోరి యేను 

గళ్వపుం శ్రా భ్రార్థింపం ౫గుణలతో వెయ్యేండ్లు వి వితతంబుగా దృఢ వృతేము సల్పి 

కేనియుల గ గల్లునం వానతి యొసలౌం గావున నింక బదొయేండ్హ కనఘుమూూ ర్తి ర్తి 

యనుంగు-దమ్ముండు నీకవతార మందెడుం గడల మిరిరువు శేకత్వ మొంది 

కే, మొనసి శ్రీనోద దక నాన్రయమున దనర్శి 

మూడు లోకంబు లొక్క.ట భూరిసత్వ 

మహిమ రశ్నీంపు. డన్యోన్యమై శ్రీ గలిగి. 
యనుచు నిర్వాస్టజముగ6 బల్క_ నాలకించి, 910 

am 

కో తరుణియుదరస్లు డగువాం డరయంగం దన కరి యటంచు నతని వధింప 

నర వెటుగక తతి నరయుచు, స్థిరమతి నింద్రుండు నేవం జేయుచు నుండెన్* 

వ. అంత నొక్క నాం డ్ త్రలోదరి పులోనుజాకాంతుం డొనరించుబహూువిధోపచా 

రంబులు దనహృదయంబునకు ముదావహంబు లై తనర శారీరసుఖంబులువురిగి 

వ్రతదీమోస సమయభంగం బెజుంగక కాలచోదిత యె మధ్యాహ్నసమయమున 

మజిచి కాల్లడ తలయంపిగా సుఖసు పి వహించిన. . G19 

చ. ఇది సమయం బటంచు దివి జేశ్వరుం డుల్లము పల్లవింపంగా 

భిదురముం "గేలం బూని జళివించుచు ధీరత యోగశ శక్తిచే 

నుదరములోనం జొచ్చి రయమొప్పంగ దిత్యుదరస్థ బాలకు౯ా 

గదురుచు స్పఖండములుగా నరికెం దనకోర్కి.. దీరంగన్. 918 

ఆ, రాజ్య కాంత. దేని రాజులు సతి నై న, బొలుూ నె నం జంపం బాలుపడుదు. 

రఘభయంబు వారి కనిశంబు నది దోవ, నునంగ వినమె రఘుకులాబ్దీచం ద. 

వ, ఇట్లు బలారాతిచేత _వ్రేటు వడి దితిగర్భంబు యులుం గెత్తిబి శ్పడ్చిన? నదరిపడి 

దితి మేల్కాంచె నప్పా డమ్మఘవుండు మారున మారుడ యనుచు లఘురీతిం 
బలికి వృధాగర్భం "బేల వధిం చెదవు బాలు జా లుడుగు మని ప పలుకుదితినాక్యం 
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'చాకర్ణించి రయంబునం దద్గ్దర్భంబు నిరమించివచ్చి తన చేసిన యపకారంబునకుం 
గినుకం బూని శవీంచునో యని శంకించి యొడలు వడంకం బ్రదశ్నీ ఇవూర్వ 

కంబుగాం బ్రణామంబుం గావించి నిటలతటఫుటితకరపుటుం డె గుణవతీ 

మళల్లి యగుకల్లి మో ల నిలిచి యి ట్లనియె. ' 915 

క్ల వ్రతనిషస్టాభంగం బది, మతిం దలంపక్ ను క్షభంగి మానక ని 

వతి పాదోవంబున నీ గతి నాచే లూస మయ్యె రము క్ట 916 

న. అడియునుం గాక, 917 

క. తటి యెతి(గి రిపు వధించుట, నిరుపమధర్మంబు గాన నీయుదరమునం = 

శే, 

శే, 

ర్చి 

బెరిగెడు బాలుండు మది నా, కరి యని ఖీడించినాండ నలుగకు మింకన్స్. 

నొ వని గర్భము వృథ యె, పోవుటకు దురంతదు8ఖపూరితముతి యె 

దేవేంద్రుని. గని యపు డడ , ద్రేవ్ మది న్లినుక విడిచి ధీఠతం బలిశన్. 919 

నురలోకనాథ నీయం, దరయంగ దోవంబుం గాన మరు దారంగ మ 

ద్దురితమున నయ నింతయు, దురితవారుని నిన్ను దూణి దోసము వచ్చున్, 

స్వయంకృ తాపరాధంబున నై నకార్యుంబునకు వగవం బని లేదు నిరపరాధి 

వైననీ కపరాధంబు సేయం బూనిన డై వంబు సనుకూర నిచ్చునే యింక 

నీస ప్రఖండంబులు నీచేత మారున యని పలుకంబడినవి గావున మారుత 

సంజ్ఞ కంబు లై యుండు నదియునుం గాక యావవా ప్రవవాసంవహోద్యవావి 
వహ సరివహపరావహాఖ్యలం గలస ప్పవా తాభిమాన దేవతలం దొక్క_టి బ్రహ్మ 
లోకంబునందును నొక్క_టి యిం డృలోకంబునందును నొక్క_టి యంతేరితుం 

బునందును డక్కి_ననాలుగు నాలుగుదిక్కు.లయందును బ్రవర్తిల్లుచుండు నట్టి 

స ప్పవాతస్మంభంబులకు నాయకుబం చేసి స నీ ప్రఖండంబు. "ల లై ననుత్పుత్రుల 
రత్నీంపు మనిన నతం డట్ల కావించి యవి చేత ; ననుజ్ఞాతుం డై నాకంజునక్తుం 

జనియె నీచేశమందున నాఖండలుండు చెతికి శుశ్రూవం గావించె నని పల్కి 
వి శ్వామిత్రు, తుండు వెండియు రానుచంద్రున కి టన యె, 992] 

పొసంగ నిమ్య్వూకునకు నలంబుసకు మున్ను 

పుట్టినట్టివి కాలు. డన్ఫూపమహాాళ 

పుడమి లి విశాల యన్సుర మొనర్చి 

నిచట రాజేంద్ర ద తేన వే వేర నింపు మోజు, . రై 

అవిశాలునిపుత్ర కుం డై. నహేము 

చం ద్ర్రునకుం బుక ఘనుడు సుచంద్రు డతండు 

పరల గ భూమాశ్వు నతండు సృృంజయునిం గాంచె 

నతడు సవాదేవు నతడు కుశాళ్వుం గాంచె. ర 
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ఆకుళాళ్వుండు సోముదత్రాఖ్యుం గనియె 
నతడు కాకుత్ స్థుం గాంచె నయ్యవనినిభుండు 

సుమతి యనువానిం గనియె నాసుముతి యిస్పు 

డీపీశాలపురం బేలు ని నిదయళుండు, 24 

నుజేయు నిష్వూకుప్త  సాదంబున ఏ రందణు వై శాలికు లనం బ్ర సిద్ధి కెక్కి దీన్లో 
యువులును ముహాతోలును పర్య వంతులును 'బరమధార్తి, కులును "నె యుందు 
రీరాత్రి యిచ్చట వసీయించి యెల్తీ మిధిలకుం' బోద న వుని సలుకు చున్నసమ 

-ంర్చుర్దు సుమతి. యనురాజు విశ్వామి త్రు,ని బూజించుట, చ్రధాం- 

ఫఘనతరసు ప్రభావుం డగు కౌనికసంయమినాధు రాక యు 
న్విని సుమతేశ మాపతి నవనముచంబుధిపూ రమగ్నుం డై "జె 
తనదుపునోహితు చ తులు దాసులు జుట్టలు వెంట రా రయం 

బున జని కాంచి యమ్మని (మొ క్ సపర్య లొనర్చి యి ట్లనున్ = 926 

. అనిశంబు న న ్భదయ్యప్రపంచము సముద్యద్భూూరి తేజంబు చే 

నను వై మిరిచెను లోచనాంబురుహాముల్ వ్యాకోచతం జెందెం జ 
య్యన దట్టంపుం దమచ్చట ల్విరిసె వస్వావా ప్రి చేకూరె నేం . 
డను వయ్యెం గద యిన్ని మౌ కిచట విశ్వామిత్ర మిరాకచేన్,. 927 
మాన్యు(డ వగుమికృప వే, ధన్యుండను టేకు గలవదాన్యుండను రా 
జన్యులలో మాన్యుండ నొొజన్యయుతుండ నై చెతి నేడు సంయమివర్యా. 928 

అని బహు ప్ర కారంబుల సన్నుతించి యొండొరుం కుశల ప పృసంగంబులు గడ్ 
వీనయనంతరంబ విశ్వామిత్రునియిరు గెలంకుల నలంకృతు లె సూర్యుసోముల 
చందంబున నింద్రో వేంద్రులనై. వడి యశ్విలీ బేవతలపొందున మనోవారాకా 
రంబులం జేజరిల్లు 1 చున్నరామలక్షణులం జాచి కారికున కి ట్లనియె. 929 

. గజసింహాగమనులు ఖడ్గతూణీధనుర్షకులు శాగ్హూలవిక్స ములు రాజ 
సింహూులు గుణకూపచేక్టితంబుల! బరస్పరనమానులు చారుచం బ్రముఖులు 
రనుణీయమూూ రులు కములప త్ర విశాలనయనులు సురభువనంబు విడచి 
ధరణికి వచ్చినసురలశై వడే. గ్యలువారు దృస్తులభంగి వజిలువారు 

. రాజభానులగతి దిన్య తేజమువ హా, రిన్ని కాయము వెలింగంచు చున్నవారు. 
ధీవరేణ్య ఏ ెవ్వరు తేవనమున, నేల చనుదెంచి రిచటికి నింత ఇెఫుము. 980 

. మునినాథ నీత్రపంబును, ఘనకీ | ర్రియు6 దనువు లిట్లు [కొని వెంటం 
జనుదెంచె నొక్కా వారివారు, "లన నొ" ప్పెడుపీరిచంద మానతి యివే. 981 
అన విని మునిపతి సువుతిం, గనుంగొని యిట్లనియె ఏకు కాకుత్ సవ 
స్ప నమతులు రామలత్ష్మణు, లనువారలు దళరథాధిపాత్మ జు లన 939 
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వీ, రా జేంద్ర నాచేతం శ్రార్ధితు లై ల వేడ్క. జంటగా నావెనువెంట వచ్చి 

తాటక యనుఘోరదానవి ఖండించి పరణ మారీచసువాహు లనెడు 

డైత్యుల సంగ్రామతలమున భంజంచి కరుణతో నాదుయాగంబుం గాచి 

జనకుజన్నముగ జూడ6 జనుచున్నవారలు ఘనులు పాపాఘలంఘునులు శౌర్య 
ఆ, ధనులు పుణఘనులునన విని సునుతి య,చ్చెరువు గదురం బూజంజేసియుందన 

యింట నాంటిరా శీ యెలమితో నిడుకొని, చేంగుటయును భః కివినయ మెసంగ, 

శే. అరిథినతా,రము ర రొనర్భి యనుప నతని 
_వీడ్కొని రఘూ త్రములు మునివితతి వెంట 

_ రా విబేవాశుమాపతి రాజధాని 
కరుగు తెరువునం గాళికుం డరిగ నపుడు, 98: 

వ ఇట్లు చని దవ్వుల నతిరమణీయకాం చనప్రాకారశ్ భితం బెనదాని నంబర 
చుంబిశిఖర లేఖామయూఖపుంజరంజితశర్య్య చభర్త్మ హర్శ్టం cl నడాని కుసువు 

 కిసలయ ఫల భరితవిటపివా టికావివారమా ము త్రేనుధుకరకీరశారికాకలకంఠమ 

ధురశ బ్లా యమాననుంజులో ద్యా నసరిన వృతం జె బె నదాని మిథిలాపురంబుం. గనుం 

గొని “తదియసుషమావిశేషంబున కిచ్చ మెచ్చుచుం దదుపవనంబునందు. 

బురాణం బై రమ్యం బై నిక్ణనం బై యున్నయొక్కమహనీయా శ్రమంబు 
విలోకించి. 98ిర్ 

ము, జలజా తాకరతీరరాజదవనీజా తావళీయు క్ర క్రన్తీ 

తలమార్లం బటు పట్టి పోవు నడ నందం బొప్పంగా భానువం 

శలలాముం డ డగురామచంద్రుండు మునిసాప్టమి న్విలోకించి సొం 

పలరం బక్కె_ గిరీళకమాళిగళదుద్యదోు మగంగార్భ టిన్. 986 

రురు విక్వామి తుండు రాముని కహాల్యాసృతాంతేంబు 6 ధైల్పుట. శ్వుర్థుం- 

మ. అనఘాత్తా రమణీయ మై సురుచిరం బై శ్లాఘ్యు మై యొప్పునీ 
వన మి చ్లేలకొ నిక్ట్సనం బయి యసేవ్యం.బయ్యె ము న్నీడ నే 
ముని యుండెం గృప నింత నాకుం దెలియ నోదంబుతొం చెల్పవే 

యిని వ్రాస్థించినం జెప్పం గాం దొడలా విశ్వామేక్రుం డుదన్టిన్మతిన్ . 9817 

తే, అనఘ మే న్నీవనంబు మహోతుం డై న,గాతమునీయా శ్ర శ మం బనఘనత కెక్కు_ 
నిది సకల దేవపూజితం బిడి సుశేం వ దూనందనోపమ మై ముప్పు నయచరిత్ర. 

చ, లలనలలో: ద్ర లోకనుతలకుణ మైనయవాల్యతోడుతం 

గలసి సుఖాక్త్యుంై యిచట గాతమమాని దపంబు సేయంగా 

నలరి బలాంతకుం డలయవహాల్యివయోవిభ వా తిేకముం 
దొలంగక మాచి యవ్వెలందితో సుఖయింపంగం గోర్కి. పుట్టినన్. 989 

వ. ఒక్కనా? డమ్మునివల్ల భుండు స్నానార్థి యె యరిగిన నప్పు డెథం గని పురంద 



బొల కాండ ము, [వై 

రురడు ముని వేషధరుం జె జై యహాల్యకడ కరుగుదెంచి యిట్లనియె, 940 

తే, అంబుజేతుణ కామభోగాను లైన, పురుషు లెప్పుడు బుతుకాల వురయుచుందు 

రట్టు గావున నీతోడ నతనుసౌఖ్య, మనుభవింపంగం గోరితి నజ్జవదన, 941 

తే, అనిన నమ్హ్మాయతేప పనీవా కగ్టిముల పటిమ 

మొగము జాయయు. గాంచి నావుగని కింత 

సరస మేడది శక్రం డిక్కరణి నాదు 

వలని మోహంబుచే నిట వచ్చెననుచు, 949 

వ. తలంచి యతీనిం గూడి కందర్ప క్రీడానందరసం బనుభవించి 'వెండియు నవాల్య 
శక్రునిం జూచి యేను నీవలన. “నృశార్థ నైతి నింక నిచట మసలవలవదు 

నన్నును నిన్నును రశీంచుకొనుచు క్లీసుంబునం జను మనిన. నయ్య్యింద్రుండు 

నీవలన బరితుష్టుండ నైతి నింక రయంపునం జనియెద నని యద్దేవిచే ననుజ్ఞు 
. తుంపై యప్పర్షళాల నిర్లమించి గాతమాగమనంబు శంకించుచు ససంభ్రాముం 

జై రయంబునం బోవుచు, 948 

చ, అనిమిషలోకనాథుండు నిజాశ్రమవాటికి నేంగ'దెంచున : 
మ్మునిపతి దీ ప్రపావకనిభుం బరమేష్టిసముం దపోధను 

ని ని,నుశిఖ వేల్పు నెచ్చెలి సమిత్కుశహా స్వ స్తు. గృతాభిషేకునిం 

గనుంగొని సాం ద్రభీతిపరికంవితుం డై డె చనుదెంచు చుండంగన్. 944 

రురు గొతముండు దేబేం ద్రుని శపించుట, య్రుర్తుంా 

చ. తనుం గని భీతుం డై మొగము దద్దయు వెల్వలం బాణం గృమ్మణం 
జని యెడువజ్రి( గన్లొని నిశాసమయంబున నీ ట్లదేలకో 

యనిమిషనేతీ వచ్చె న ననీ యంతయు గ్రక్కున యోగదృష్టిచేం 

గనుంగొని రోవశోణికవికంపితలో చను: డై రయంబునన్, ౨ లర్ 
వ, పరుష వాకసంబున నిట్లనియె, 946 

ఉ. ఓర దురాత్ర యోరి ఫ్ 'యోరిమదాంధుండ శక్ర మానికాం 
"తొరతి దూవీతం బని మనంబున నించుక నొంక [కిట్లు వు 

న్నారిని వంచనం గ పటతొపసత౯ా రమియించి తీ విజ 

కారణమై యముష్కు_ండవు- గ మ్మని శాప మొసం7 నుద్దతీ౯, 947 

వ ఇట్టు ని నిష్టురంబుగా క శవియించిన ద్ర ణంబు వజ్రప్ర, హోరంబునం దునినిపడనచం 

శే. పర్ష శాలకు బోయి విశీర్ల కేశ, పాశయె డ సి 'సురతవిజ్ర మముం జెలుపు 
చున్న యన్నారిం ౫నుంగొని కన్ను గవకుం, గేంపు సొంపార నిట్లని శెరలి పలికే, 

ఎయుయు గౌతము6 డవాల్యను శపించుట. ఛ్చైత్తుం- 

'తే.నీవు నిజవంశధర్యంబు నీఆుం జేసి, పువ్పవిశిఖార్థవై పరవురువర కి 
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ఉ. 

(కః 

'బయిసీ భూలి నీవిటునంటిపను లొనర్శి, మాక దలనంపుం 'జేసితిముగువ నేండు, 

ఈయటపీప , దేశమున నెవ్వను. జూడక్ యుండని నితము౯ 
వాయువు "హరగంచుచుః బ్ర భాతజ ఘారిర జ జగపరీత వె 
పాయక 'పెక్కు.వక్ష ములు పాపవశంబున నుండు నుంచు వా 
శ్నాయకతుబ్యదర్శనుండు గాతముం డాలి శపీంచె నుద్దతిన్. 961 

. ఇట్లు ళస్తయై యహాట్య భయంబున నడంకుచు సాతమునియంఘు?లం బడీ 
లేచి నుహాత్తాక కి తొపరాధ నై ననన్ను శపించుట నాయందులం గలదయాతి 
శయంబున నో నిహ్మ భొంకం గాం జేయుట శే కదా యోని ఘర తాపంబునకుం దుది 
యెయ్యది తన్తోత ప్రకారం చానళి నని ప్రాన్టించిన బి వి యురాలికడంకకు 
మెచ్చి యకీ ళానాగితేవ  ర్హమానవి కారదుం : “ఫోటేగాతముం డి ట్లనియె. 952 
అతివ దశరథనందనుం చెనరాముం జెప్పు డీఘోరననమున శీసజెంచి 
యంమ్రనిన్యాస మొనరించు నపుడు కహా "రేణువు చేం బూతవయ్యెదీవు. 

అవ్మహోత్మున కాతిథ్యమా-చరించిి యపగతాభు నె లోభ మోహములు విడిచి 
నుత్సకాశంబునందు సమంచిత ము, ధన్యవై. పూర్వ యాసంబుం దాక్సె దీవు, 

. అని యిట్లుగాతముం డహాఖ్యకు ఇాపంబిచ్చి వదంబడి తనోతుణ 3 ప్రకారం శెజిం 
గించి యచ్చోటుం చానీ, సన్గచారణ జీవి ణం బయినహి మవంతంబునకుం జని 

యందు? దసంబుం కేయుచుండు ర్ర్గ్ర్ 

._ అట బలవై.ళి శప్తుః డయి యారని నివ్వుగ శేల్చువీటేకిం. 

దటుకున సగ శోక రితాస్రమునం గడు షెస్పి లజ్జ న 

కట పరకాంత నిట్లు కనుం గానక పొందంగ చేల దానివే 
నిటు సమకూర నేల. విధి మొంతటిపా టోనరిం ని నియ్యెకన్.. 936 

. అని విచారగ్గ స్థమాననసుండై. దేవతల నందణ రావించి గాతముండు సర్వ 
జేవతా పదచస్థనన న కారణం [ై క సతపంబుంగావించు చుండ నేనాతపంబు విఘ్నుంబు 
చేయుటకు సమకట్లి బ్రోధయబుం బుట్టించినం గాని తపోభంగంబు గా దని నిశ్ల 
యించి కోధోతాదనంబుకొజ కేమ్మహోమునిపల్ని యగుయవాల్యతోడం గీ గీ 
డించిన నమ్మునిపుంగవుం డలీిగ మదీయన్ఫమణంబులు దునిసిపడ నన్ను శపించి 
పదంపడి త్రసపల్నికి శాపం బొసంగ నే నాకారణంబున విఫలుండ నైతి. 951 

సాయి జేజేంచ్చు నుండు మేషన్ఫపణు 6 డగుట.. యతుం 

. వేల్చులార యిట్లు విఫలుండ నె యేను, భోవనజాల మెట్లు ప్రో చువాడ 
హీ తము గోరి మోర లించజు యాః చించి, బేవకార్య మొపుడు తీర్పవలయు. 
అని పురంవరుండు పలికిన బృందారకు లందజు పీతృ బేవతలకడకుం జని శక్ర 
నకుం బాటిల్లి నవై 3 ఫల్యం జె "బెతింగించి యిష్వుడు యజ్ఞ ౦బునందు మీకొటకు 
నిజ్యమాసం నయూ మేవనృపషణంబు లిం ద్రున కొనంగుం డిమేవంబు వృషణ 



కం 

ర్ 

చాల కాండ ము, ' 25 

రహితం బయినను మాకు బరమతుమీ నొసంగుం గాక యనియు నేమాన 

వులు భవక్సి)/యంబుకొణికు నమువ్మ_ ౦ జై నమేవషంబు. నొసంగుదు రట్టి 

దాతలకు ఫలలోపంబు గాకుండ సంపూర్ణ ఫలం బొసంగుం గాక యనియు 

ననుగ్గహీంతు మని పలికిన నగ్నిపురోగము రై న చేవతలవచనంబు విని వీత్ళ 

జేనతొరు యకాపనిబద్గం బన మేషవృషణంబు 'లుతక్సాటించి తెచ్చి సహా స్రా, 

కునకు సంఘటించిరి నాంటంగోలె వీతృ బేనతలు తత్పజాతీయంబు లగుటం 
జేసి యవృషణంబు లై నమెవంబుల భుజంచుచు దాతలకు _సవృషణమేషదాన 

ఫలంబు లొసంగు చుందురు. 9:9 

. అనఘవారి త్ర వినుము నాం జాదిగా౫ 

సరసిజాసన తుల్యుండు సకలమౌాని 

వర్యు6 డగు గాత్రమునిప్ర భావంబునలన 

వృత, దె త్యాంతకుండు మేషవృపషణు' డయ్యు. 960 

, అనిశము తావకాగమన మాతం దలంచుచు నాంట: గోలె యీ 
ఘనవని ఘోరశాపమున గాతమపత్ని యవాల్య యేరికిం 
గనుపడకుండ నున్నయది గృక్కున నొ శ్రనుభామి సొచ్చి నీ 
వనుపమసత్క్భ పాగరిను నమ్మని గే మాని నుద్దరింపుమా. 961 

అని యిటు కొన్కు. డాడిన, ఘనా (జారాముండు కాఠికపురస అంకం డై డె 

యనుజన్మయుతంబుగ నృవ్వనముం బ్రవే చేశించె దీ ప్రవర లేజుండై. 962 

ంధ్రుర్టూ రామపాదరజస్సప్పక్శంబున నహీ కాపవిము క్త యగుట. ర్రురుం 

అట్లు గాతమా శ్రమంబుం "వేశించి యందు వాయుభవణాదితపంబు చేతం 

బ్రద్యోతితప్ర భ్ యగుటంజేని సురాసుర పమునుష్యులకు దుర్నిరీకు. యగు 

దాని విరించిచేత నత్మిప్త్రయత్నంబున _ నిర్మింపంబడినయతిమానుపరూప 

యగుమాయపగిది నలకుదాని వృషల తాపుష్పపటలపరిచ్ళన్న యగుటం 

చేసి తుపారాభ్ర పటలప పరిచ్చన్న యినప్రూార్త రచందృషప్ప వ భసాబగున నొప్పుదానీ 

య క్రూరత్వదుర్నరీవ త్వాదులచేత నుదకమధ్యంపునం _ బ్రతిబింబించిన ప్ర దీ_ప్ప 

భాస్మారప్ర భ చందంబున నందం బగుదాన్ని యవాలక్ట్ నవలోకించె నప్పు 

డ దేవి గాతమశాపంబున రామసమాగనుపర్యంతంబు ్రైలోక్యంబున 

కద్చుశస్ట యె యె యుండి యప్పుడు శాపాంతేంబు నొంది యెొప్పటిశరీరంబు 

తోడం జూప నిట్లు సంద్భపష్థ్ర మైనయహల్యచర ణంబులకు లత్ష్ముణసహితం 

బుగా శాముండు నవముస్కారంబు6 గావించె నప్పు డేవి గాతమవాక్యంబుః 

దలంచి వారి నిరున్రర నాదరించి యర్ష ర క్రపాద్యాదికంబు అర్చించి యాతిథ్యం 

బొసంగినం బ్రైతీగ హీంచి రంతి. 9683 

మొటెసె౯్ సురదొందుఖు లటు, గురిసె౯ మందారవృ షి. నోమలఫ ణితిఖా 
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వరగంధర్వుులు పాడిరి యరుదారంగ మేనకాదు లాడిరి వరుసన్ , 964 

కే. అప్పు డచటికి  సురసిద్ధు లమరమునులు, గరుడగంధర్వకిన్నరు లరపణసబెంచి 
రాఘన్ర న నేకభాం గులయ్ట్టు, స్తుతించి, యలయవాల్యను బూజించిరతాముదమున, 

కె. అంతలో గాతముం డట 5 కకుగు'దెంచి, పొలుపుమోజంగ రాముని. బూజచేసి 
ఘనతేపోబబలపరిశుద్దగా త్రి యెన, వెల(దితో గూడి తపము, గాపిం చుచుండె, 

యయా నిశ్వామిత్రు, (ణు రామంక్షణనహితు డై జనకుని యజ్ఞ వాటంబు 6 జేరుకూ ద్రుతం 

వ. అంతనారాముం౦డు లక ణసహాయుం | డై విశ్వామిత్రునిం గూడి యప్పుణ్యాశ్ట 

మంబు బాసి యరాశాన్యోదిగ్భానంబుం బట్టి యొక్కిరత దూరం జుదెగి పావనం 

"బె బై నజనకునియజ్ఞ వాటం బుం 'జేరి మునిశో స్టూలు ండై నవిక్నామిత్రు ననలోకించి 

యిట్లనియె 967 

చ, అనఘ మహోత్తు. డై నజన కాధి పుయజ్ఞ సమృద్ధి సాధి యె 

తన రెడు పుణస్టమూర్తు లతిధన్యులు వడం పారగుణ్ 

దినరరచేజులుకా సకల బేశనివాసులు స త్తపకిహరా 
యణు లగుబ్రావ్మాణుల్ బహుసహస్తృము లిచ్చట నున్నవా రొగిన్ . 966 

క. శకటీశతసంకుల మై, ప్రకటితమునినిలయ రాజి రాజిళల్లెడు నిం 

దొకచోట మనకు వాసం, బకలుషధిషణా విధింపు డనుపముభం న్. 969 

క, అన విని విశ్వామిత్రుడు, ఘనతరసలిలాయుతంబు గమనీయతరం 

బనుపమము వివి కం బగు ఘన 'దేశమునందు వసతి. గావించె రహిూాన్, 910 

సీ జనకుండు గాధిపుత్రునిరాక విని శీఘ్ర మున శతానందుని మున్నిడుకాని 
బుతకిషీజుల్ నొందయ వ్రీ తిత్రో నర్వ స్టంబుం బా ద్యంబుం గొని వెంటుబరయగు చేర 

వినయముతో నెదురోగని సమర త్ర శ్ర కముగానర్థ న్రంబు వీమలపాదషైం బొసంగె 

జనకుం డొసంగుపూజన మంతయు ౫, హిం చిహవనిరామయముందచ్చి వమునరసి 

. తే, కూరి మెజియ క తానందుం గుశల మడిగి 

వ్రీతిల బూజించినట్టి బుతషీజుల సేవు 

షోది పిబారించి పిదప వా రడుగ6 దగదు 

కుశల మంతయు నెఆింగించెం గునికసుతుండు. yT1 

వ. ఇట్టుపరస్పరని వేదితకుశలవృత్రాంతు లయినయనంతరంబ జనక్ మమీా నాథుండు 
_ గాజేయు నవలోకించి మహాత్తా యాయాసనంబులయందు ముని సచయుతంబుగా 

నాసీనుండవు గమ్మని ప్రార్థించిన నమ్మునిపుంగన్రండుజనకో క ప్రకారం బున నుచి 

_ తాసనంబున నాపీనుర ర్యె $e దక్కీ_నమునులు యథార్హ్మవీఠంబు లయం దాసీ 

నులై రంత జనకుండు విశ్వామిత్ర నియనునుతంబున సళ్లేలమం త్రి తి కూూంధవసహీ 

తంబుగా నర వీఠంబున నాసీనుర లై యమ్మృహోత్తున క్షి టనియె. 912 

సీ నేడుగా నా * కనిందితయజ్ఞ ఫలనృద్ధి- సఫలించె మారాక సంయవమిరాం ద్ర, 
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చేదుగా నాకు మానితజన్మ సంనసిది గలిగె మోకరుణచే గాధితనయ 

నేడుగా నేను భూనేతలలో. జూల మాన్యుండ నై నీ తి నోమానివర్య 

'నేండుగా నాకు నిన్నియు సమకూ చె నీయాలోకనమునం బద్గాప్త పలేజ 

లే, బ బ్రవ్మాతుల్యుండ వై. వై న నీపాదరజము సోంక నాయజ్ఞ సదన మస్తోకభంగి 

హుం బవ్త్ర మై తనగాశె కేల ల్యహంబు, లడంగె మిక్కిలి ధన్యుండనై తి చేయడు. 

జే, వినుము యబ ౦బు పం డ్రైండుదినము లీంక్6 

గొదవ యున్న దటంచు. గోవిదులు నలికి 

రంత భాగాన లై. వేల్పు లరుగు దేర 

గలరు వారల? 'జొచి వోవలయు మోరు. 974 

వ. అని పలికి పళ్సరిసరంబున. 975 

వీ ౫జసీంహాగమనుల ఖగ్ల తూణేధనుర్లరుల శఆార్దూలస్ క్రముల రాజ 

సింహుుల గుణరూపచేక్టితంబులం సరస్పరసమానులం జారు చంద్రముఖుల 

రమణేయమూ ర్రులం గమలప శ్రవిశాలనయనుల సురభవనంబు విడచి 
ధరణికి వచ్చినసురలకై వడిం గ్రాలుహెరి దస్రులభంగి వజలువారి 

కే, రాజభానుల్మక్రియ దివ్య తేజమున వా,రిన్ని శాయము వెలిగించు చున్న వారి. 
గమ్రతరకాకసవముల్ గలుగువారి మహితకీ రుల రామలక్ష్మణుల జూచి, 

ఉం వారనునోజ్ఞ వేషములు వారివవచోరచ నా చమత్కృతుల్ 

నారివిలాసవై ఖరులు హారిపరస్సరబద్గభానముల్ 

వారక చూచి మెచ్చుచు నవారితసన్మద మంకురింప నొ 

భూరమణీపురందరుండు పొల్పుగం గాళికుతోడ నిట్లనున్, 977 

_ంర్టుర్టు విశ్వామి, తుడు జనకునికి రామలత్ష్యణులన్ఫృత్తాంతంబు ౬ వెల్పుట. చ్రైరుం- 

ఉ. ఈశరచాపఖడ్ల ధరు నీసుకుమారకు లీకుమారకుల్ 
ఈళుభమూ రు రు లీచతురు లెవ్వరివా రిట కేల వచ్చినా 
ర్రీనుమ భాణకోటిసము లింతయు నా కెటింగింపు నున్న న 

కాశికుం డిట్లు పల్కు జనకతీతినాథునితో మువంబునన్. 978 
సీ, అనఘాత్త్య దశరభజన నాథతన యులు రామలత్ష్మణు లని నామభేయ 

మమితవి'క కములు ధర్యాత్తు లుచారులు శూరులు ధీరులు వీరు బాహూ 

శక్తి క్ర్చే మహ్యుగసంర తే ణముం జేసి పరంగ న నపవాల్యశాపంబు మాన్ని 

నిరపమలీలతో నీయింటం౭ బొలు పందుపంచా స్ర్రవై రిచాపంబుం6 జూడ 

కే, నరుగుదెంచినబా రన నపుడు గాత 

మాత్త్మజుండు శతానందుం డధికహర్హ 

నులర రీరోమూంచకంచుకితాంగు? డగుచు . 

గనుల నానందబాష్సృముల్స్ గృమ్ము జేర, 979 
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కే, వినులవీఠంబుల సుఖోపవిష్షు లయిన, దడాశరథులముఖారవిందముల. గనుల 
కజఆవుదీరంగం గనులొని కౌశికునకు నింపుసొంపార వాధురో క్రి నిట్టు లనియె, 

ఎయు క తొనందుండు విశ్వామి శత్రు, ని రామునిం బృశంసీంచుట ఫలా 

. మునినాథ మాతల్లి మునుకొని మాచేత దర్శింసం పడియెశే దాశరథిని 
_నతిభ క్తి నగ్గ రు పాద్యములచే నథేవి పూజంచెనే మహాపురుషముణిని 
చేవేంద  క్యత్యమా దిగ బూరగ్టివృ త్ర తంబు నెజీంగించితివె సర్వ మినకులునకు 
మనువంళ్యు గన్న వినుట నహల్యాబేవి రహి గూడుకొనియెనే ప్రాణవిభుని 

తే ఘనుని రాముని పా గాతముండు, పూజలొనరించె నేథ_ క్రిపూర్వకముగం . 
బత్నితోం గాడి చేసె నే పటుతపంబు, ధన్య యయ్య నె మాతల్లి తాప సేంద్ర, 

క, నా విని కౌళికుండీ టునుల గావింపంగంబడియ నిన్ని గాతముం ాడెలా 
వావిరి నహల్య రేణుక కోవిద జనువగ్నితోడం గూక్షిన మాడి న్. 982 

వ. అని పలికిన నిజప ప్ర భానతిరస్క్టృతశతానందుం డగుశతానందుండు పరమా 
నందరసపూరితవ్భాదయారవిందుం 1 జై కౌసల్వ్రానందనునివదనారవిందం బుప 
లశీంచి వ మం వవుధురవాక్యంబున ని ట్లనియె. ' 988 

సీ, దశరథసుత నీవు చై నయోగంబున వచ్చితి విటకు నేం డచ్చుపడంగ 
ననఘ మజ్ఞనని యహాల్య పాపము నేడు కడిగి యుష హృత్పాదకమలరజము 
గాతమశాపదుర్లము నిస్తరించె వెండియు భర్త రతోంగ గూడ నేంటి కధిప 
రాఘవ నీపాదరాజీనముహిమంబు నెటిం నుతింపంగ నవం డోపుం. 

శే గనకగర్భసమానుం డీకాశికుండు, రత్షకుం డట నీకు గొజంతయీమి 
విమలచారిత్ర, నీకంచువేతొకండు, ఘనుడు ధన్యుండు లేడు జగత యమున, 

 ముహాత్తుం డై డై.నయీోవిశ్వామిత్రుండు జగత్పవి త్ర చరిత్రుండ నై వై ననిన్ను దో 
నీ వచ్చి మ మృందజం కృతార్థులం జేసె సీష్టమహోపశార జగత్రయంబు 

నం దెక్వం డైన లంజే యని పలికి యంత కంతకుం బ్రసంగవశంబు నవిశ్వా 
మిత్రు, నిప ప్రభానంబులన్ని యువిస్పక్షంబుగా సెతంగించువా( డై శతానందుండు 
రామచరద్రున క్రి టనియె. 985 

zn 

దురు క తానంచు6డు రామునికి విశ్వామి తు, వృత్తాంతంబు6 చెల్పుట. చ్యుఢుం 

క్ అతుల ప భుం డపరాజితుం డతీర్మ్య కర్తుం డమర్షి యగుకాళికు ది 
వ్యతరప్ర భావములం బ్రఃస్తుతి సేయం మాకు వశమె సుగుణో దారా. 9:6 

క. దశరథకుమూర బ ద్రహ్హకుం, గుళుం డన నొకరాజు పుళ్లు గుళునకు సుతుం డై 
కుకనా భు. డమ నాతడు, వెస గాధిని గాధి యితని "వేడుక్6 గాంవెన్. 

చ, వ్రతం డతిధర్య నిష్ట. నిల నేల ననేక సవా స్రవర్ష ముల్ 
చతురత చెల్లలో కములు సంకతముం దను సన్ను తింపంగా 

_ నతులితవై భవం బెసంగ నం దొకనాండు చమూసమేతుం డై 
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శీతం గలశె లదుర్లవన సిద్ధతపోవనముల్ చరించుచున్ , 988 

వ. చనిచని యుక్క.చోట, ' 989 

నీ కలితనానానిహంగనుసంఘములు లసత త్య్భతిపురాణార్థసంతతులు డెలుప 

_ నెలమామిమానికొన్తు సుల శుకసంతతులో జత గూడీ శు తులలో జటలు చదున 

సరసకాసారరంజ ద్రాజహంసలు చటులవేదాంతముల్ చర్చ సేయం 
బరపుష్టములు వమునోహరవమాధ్ధురీని స్వసముల కాహయువుసంగములు సలుప 

"లే. జూతివై రంబు లుడీగి మౌొర్చాలమూపి, కోర ౫రిఖండిగణము లన్ఫో్టోన్టమై రి 

నెజస  నికుపముతరులతో త, రముగలి”, రాజిలువసిస్టమునివరా శ్రమము గనియె. 

వ; చుజీయు బొ హౌర్టంద్రియవార్టి పారంబులు వర్ణించ రాగ చ్వషంబు లుడిగి భల 

మూలంబు లుసయోాగించి జపహోమార్చనప వరాయణు వ కొద్ద కాలంబు 

భఘోరతపంబు జేసి సిద్ది వడసీ వహ్నూలుం బోలె వెలుంగుచు సాకూత్సితా 

మవహునకు సాటి సేయం దగిన బేవర్షి బ్రహ్మర్షి మహర్షి వాలఖల్య వై వై ఖానసులుం 

గలిగి చేవదానవగరున వగంధర్వకిన్నరకీంపుకుష నిద చారణుల కాక్రయం బే ప్ర 

సాంతసింహూ వ్యా వరాహాథభ ఫ్లాక్ ప్రముఖనిఖలమృుగ ౦బుల శాపిహ్మశ్ండో 
ల 

బ్రవాలోకంబుకరణి నండం బగుచున్నవసిష్టునిదిన్యా శృమంబు. జూచి యళ్ళె 

త వోందుచుం దన్మధ్యు దేశంబునం జని యొక్క చోట. 991 

-ంద్రుర్దు. విశ్వామి త్రుండు వసిష్ట మము జేరుటు, చయం 

సీ ఒకనాండు జలపాన మొనరించి వెయ్యేండ్లు తపము. గావించినధన్యమతులు 

నొకనా6డు గాడ్పుం గోలి కలంత కాలంబు నిష్ట. సల్పీనమపహానీయమూ ర్రు 

లొకనాండు జీర్ణ వర్త మొనర్శి వెక్కేండ్లు తపము సల్పినమహోత్తు 

లావోరవర్థితు స “కల్పనా లంబు నచలయోగ మొనర్చినట్టిఘునులు 

చే, నమరసా ధాత కవిచ్యాప్ప పసంగనశత, బలని తనుం గొల వారికి దబ్రకటి తార 

బోధ సేయుచు ఏ దీపాగ్నింటో లెం చేడరిల్లుచున్నవనిష్టు నుత్చుల్బయళుని,. 992 

ఉ. కాంచి తవం ఘ్రీమూలములు గృక్కున ఫాలము సోంక ముక్క ది 

వించి మునీశష్షసం దుచితవిష్టరమందు: వనింపం బంచి పూ 

జించి ఫలంబు లీచ్చిన విశేషముతిం దగ సంగృహించి య 

భర్టించితభ క్రిం గ భూగిచి యానృపుం డమ్మునినేత కిట్టనున్. 993 

మ, అనఘా సేమమె మోకు మోఫఘనతపం బవ్యాహతంచే త్రవో 

ధను తై శిష్యులు గొల దనుజ బాధల్ లేవుగా సంతతం 

బనలోపాసన సెల్లునే 'ద్రుహిణపుత్రాశ్లోన సరా యన్న నా 

యన. సేమంబున 'నున్నవార మని విహ్యమిత్రుతో ని ట్లనున్. 994 

సీ, పార్థివో త్త త్రను నీవు ప్రజలం చాలింతువే తండ్రి వై వడిం బాడి దప్పు కుండ 
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180 నోవీనాథ' రామాయణము . 

నవనీశ సంభ్భాతు -లై భృత్యగణములు చరియింతుశే నీదుశాసనమున 
బలకోశమి త్ర సంపక్పుత్రపొత్రులం దరయు బే కుశల మవార్నిశంబు 

మను జేంద్ర * రాజధర్య ప్రకారంబునః బగతుల గెలుతువే ప్రాభవమున 

శే, సాధుజనుల రత్న ంతువే సవనకలన 

“వేలువుల. దృువ్రి వినొందింతు వే యటన్న 

కుశకులుండు పళ్క్మా_ సర్వ త్రకుశల మునుచు 

వినయ మిగురొ త్త నమ్మనివిభనితోడ. రిక 

న. ఇట్టు ధరి ఘు లగపవసిన్గవిశ్వామిత్రు లు పరమసంతుష్టు లె పరస్పర ప్రి వీ యాలాపం 

బుల నొకీ_ంత శే సేపు 'కుశలకథా ప్ర సంగంబులు సలిపి “బద్దానురాగు లై యు 

న్నంతం గథాంతంబున భగవంతుం డగువసీస్టుండు విశ్వామిత్రు, త్రుతో నిట్లనియె. 
రురు వసీస్థుండు విశ్వామితు ని చమూయుతముగ 6 బూజం గై గ కొనంగోరుట, ఛఖైరుం- 

మ. త్తకోకిల. రాజశేఖర నీవు ధా క్రికి రాజవాటకతీంబునం 

"బూజనీయుండ వెల్ల భంగుల( “హసుణ్యమూ- ర్తి రివి నీకు నేం 

బూజం జేసెద నర ర్లృభంగి6 జమూయుతంబుగ నేయ మ 

త్పూజనంబు. బ్ర త్ర గ్రహింపు మభూతపూ ర్వసుఖంబుగాన్. 997 

"కే. మనుజనాయక "మూ వేళ మాగృవామున, నంచితంబుగ విం డారగించి మెల్లీ 
చనవలె నటంచు. బలికె నాజనవీభుండు, నింపు నాంపార నమ్మానికిట్టులనియె, 

చ. అనఘచరిత్ర వూరు దయ నానతియిచ్చినమాటకంకొ భో 

జన ముది యెక్కు_జే సెల వొసంగినం బోయెద నంచు బల్మ_ న 

ట్లనవల దంచు సాశెకును త్రార్థనం జేసిన మారు వల్మి_న 
ట్ల నడచు గాక యంచు మనుజాధిపుం డెంతీయు సమ్మతించినన్ . 999 

. మునినాభుం డప్పుడు తనహోమభేనువు మానుగా రప్పించి దాని కనియె 

నందిని వినుము యూనరనాథునకు బలంబునకు విం దొనరింపం బూనినాండ 

మచ్చాసనమున నీమహిమ'లేంటపడంగ వలయువస్తువులు నవ్వారిగాంగం 
దృటిలోన నిచ్చట సృజియింపు మని పల్కు మోణీనభ క్రి నాసౌర'భేయి 

శే. షడ్రస సమనిష్టతములుగా స్వాదుసంగ 

తములుగాం బరిపాకభదములు గాంగ 

రుచ్యములుగాంగ నమ్మునిలోకవి భుండు 
హర్ష మొంద6 బచార్థంబు లపుడు కురిసె, 1000 

లొ 

_ంద్రుర్టు దందెనీ'చేనువు విందుకు వలయువస్తువులు పర్టి ంచుట. శ్రుత 

వ. మజియు( బర్వతో పమంబు లగునిష్టకించిదుష్ణాన్న రాసులును నూపంబులును 

సదోఘృుతకూపంబులును దధికుల్యంబులును నియురసమధు మై చేయవరాసవం 

బులును మహోార్షంబు లగుపానంబులును నుచ్చావచంబు లగుభత్యుంబులును 



సవ్యాంబు లై నలేవ్యాంబులును దూహన్టింబులు గానిచోవ్యంబులును .షొ 

డబంబు లగునానాసాషదురసంబులును _గుడపూర్ణ ౦బులును బరమాద్భుత 

ప్రకారంబుగ ననంతంబుగా సృజియించిన న అ్తెజుంగు విలోకించి యద్భుతంబు 

నొంది బ్రాహ్మణపుగోహి తా మాత్యమంత్రి సుభ ఫత్టిసహి తుం డై. 1001 

చ కడు ముద మంది రాజు మునికాంతుని భూరితపోవిభూతి కిం 

పడరంగ హోవమభేనువు మహామహిమంబున కిచ్చ మెచ్చుచుకా 

దృఢమతి వేయుభంగుల నుతించుచు. గాంచన భాజనంబున౯ 

గడి యొకమాడగాం గుడిచెం గాంతలు దీర యథా కృమంబునన్, 1002 

క, ముజణియుం దక్కినవారలుు వరుసక౯ా దము కిచ్చ వలయు వస్తువు 'లెల్లం 

గర మరుదుగ భుజియించిరి పరమానందాతు లగుచు ఛానుకులేశా. 1008 

దురు. విశ్వామి తుండు నందిని'భేనువును గ్రహింప. నిచ్చయించుట. శుశం 

చ. జనసతి దృ ప్తి నొంది మునిచంద్రుని హోమగవిక గ్రహింప నె 

మనమున గోరి, యమునికి మానుగ నిట్ల నె లతుగుజ్తము 

ల్లనముగ లత భేనువులు లతమణుల్ మజీ లతకాంచనం 

'బెనయంగ నిత్తు నోయనఫఘ యీమొదనవుం గృప నిమ్ము నా కొగిన్. 100 

క, మునివర గోరత్నం బిది, యనిశము పార్థివుండు రత్నీహారియు. గాన౯ 
వినుము పరికింప నిది నా, ధన మొసంగుము దీని నాకు ధర్మము వేర్తిన్. 

నీ, అనుచు విశ్వాఘిత్రుం డాడిన నమ్హాట విని వసిఘ్టుండు చాల వివ్వాలెంచి 

ధరణీశ నూ శీల కరులు హయంబులు మణిరత్నములు ఢేనుముంకలములు' 

వావ్యకవ్యములకు నాధార యగుదానిం బ్రాణయాత్రకు మూల నుయినదాని 

సాష్టహోవవట్యా_ర సర్వమం త్ర, క్రియావిద్భలనిలయ మై వెలయుదాని 

కే. నన్నిబలిహోమసాధనం బై నదాని, నాత్ర, వంతునికీ రియ ట్లనవరతము 

నాశనము లేనిదాని సంతస మొసంగు, దాని నీదివశబళ నీ దగదు నీకు, 

ఆ. విడువందగనిదాని విడువుము యని నీకు, బలుక ధర్శ్మమగు నె పార్థివేం ద్ర 

గోసువర్ష వాజికోటులు వే మైన, సురభి కెనయె గాధివరకుమూార, 1007 

వ. అని పలికిన విశ్వామిత్రుండు సంరంభ విజృంభితుండై వసిష్టుననలోకించి నుహో 

త్ర పారణకత్యు గై 9 వేయతోమరాంకుశభూపీతేంబు - లగుపదునాల్లు వేల 

మ త్తకుంజరంబులును గింకిణీజూలవిభూపీతంబులును వేగవంతంబులును గాం 

భోజసింధు చేశసంభవంబు లగుపదివేలహయంబులును క్వేతాశ్వకలితంబులు 

చతుర శప్టయుతంబు లగునసెనవున్నూజు కాంచనరథంబులును నానావర్షవిభ 

_క్షంబు లగు కోటి పాడి మొదవులును మణి యు య ేస్ట్రంబుగా మణిసువర్ణం 

బు లిచ్చెద. బ్రతీగ్రహించి యిీాకల్తాని. నొసంగుమనిన నవ్వసిస్టుండిట్లనియె, 

ఉం రాజవశణ్య మూ కిడియె రత్నసువర్ణధ నాదికంబులుళా 
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 వాజులు భేనుసంతతులు పారణముల్ రథముల్ మఖ క్రియల్ 

జేజెలు వెచ్చుజన్నములు జీవిత మాళ్ళెతపంపలంబు వి 
ఉ్యాజయనీలవ్ఫ + తృగణధర్ష్య ములుకా గృతశార్యసిద్ధియున్. 1009 

వ. కావున, 1010 

ఉ. ఎంత బహూకరించిన నహీనజ వాశ్వుము లెన్ని యిచ్చినం 
బంతముతొడ ఛేనువులు భ 'ప్రకరుల్ పది వేలకోట్లు కొం 
ఉంతధనం బొసంగిన జనాధిప చనువు నీను నీకు సేం 

డింత దురాశ “యేల జనియించె వచింపక పొమ్లు నెమ్మదిన్ 1011 

ంయుయు విశ్వామిత్రుడు నందినీ ధేనువును బలాత "సారముగా. గి గొనివోవుట. చురుం- 

చ. అనవుడు గాధినందనుం డహంకృతి నీతని నింత వేడగా 

మన కింక చేల మాని బలుమానిసీచంద మెజు౦గ నేర్చునే 

వనముల నాకలంబు దిని వాడుట యొక్క_టిగాక యంచు. జ 

యన శబళ ౯ గ్రహించి చతురంగయుతంబుగం బోవు చున్నెడన్. 1042 

తే, నునుజనా నిచే ప్రాయమాణయగు చుం, జాలదు8ఖతయె మాని శబళ యపుడు 

దారుణధ్యని శేడ్నుముః దనమనమున, నిట్లని కడంకళం జంతించె నినకు లేళ, 

చ, తనహృ నయం జజింగి సతతంబు మెంంగుచు వాబ్యనోగతుల్ 

చనపయిం జేర్చి భక్తి నయి తీద్దయు. గొల్బెడునన్ను. గానరం 
బున నిప్పు డిట్లు బలం నోనిపోవంగం జూచి వసిష్టు6 జేలకో 

కనల కువేతం జేసె నపకార మొకింత యెజుంగ న నక్ము.టా 1014 

రుద్దు విశ్వామి, కృెగ్భషాకి మొ నండిని నసీష్టునియొద్దకు వచ్చి మొజి లిడుట, తులా 

ను అని బవ నా రంబులం వలపోని నిట్టూర్పు నిగుడించి, 1015 

ఉ. వారిని జీజికిం నొనక వందర చిందర లాడీ కొమ్హులం 

జీడి నఖమ్ములం జదివి చిక్కక చిక్కుల: బెట్టి చెట్టుహుం 

కారముతో నదల్టుచు రయంబున దాటి మునీల? ద్రచంద్రు నిం 

జేర జ బోయి యి ట్లనే వసిష్టుపద ౦బుల వ్రాలి వేను. 1016 

మ, నను బల్మి౯ గొని భూవరుం డ డరుగుచున్నాం = జీవ వారింప కి 
ట్లునికిం హౌకియె నీకు న న్నతని కి ట్లాప్పింపంగా. జెల్లునే 
యనఘా నే నపరాధి గా నకట యి ట్లన్యాయపుంగృత్యముల్ 

గని మొ రూరకె యుంగుట బలవ దొలంగం దోచు టింతే కదా, 10117 

వ, అని వెక్కువిధంబుల భగినియుం బోలె విలవీంచుచుం గన్నీరు మున్నీరుగా 
ర్రోవనంట జేసిన న మ్ముడవుద్భథ థి టో _వినయములకు మెచ్చి స న్నేవాంబును 

సగారవంబునుం గాని ట్లన్య, 1018 

gh పటిక నిన్నునే వడుతు నెంతయు నీతండు దోర్చలంబునం 
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బోటరి యాచు నిన్ను. గొని పోయెడుంగాని పయోధిసంఫఘుముల్ 
ధాటికి మేర మోటినవిధంబున రాజులు న్యాయహీను ల 
పాటి చొణంగి వచ్చినను శ్రాహాణు "లెంతటివారు చె చెహ్పుమా. 1019 

ఈత్షోణికి వి విభుం డీతం, జత కి హూ ౯ నషతుండు నది గాక యితం 

డథీ., ణసమరదోవాలు?, డీజీ తత నెట్టు గడతు నింతయుం జెపుమోాో, 1020 

నా విని వేల్చుటాన్ర మునినాథ్లుని కిట్లను బా 'కేజము౯ా 

మ్యావరభూరి తేజమునకంశును మిక్కిలిగా సేజుంగుదుం 
గావున వీప వ్ర తాపమునకి “కె న్భపాలుని కేజ మెకు గటి = 

నావసుభేట్సై ఇ సె న్యముల నామ మణంచెద. బంపు న న్ననన్, 1021 
అని పలికిన యానందినివవనంబు విని నసిష్టుండు దాని నవలోకించి శ త్ర 
బలంబులనాశోంబు నొందిం+* చునట్టినై  న్యంబు సృజింపు మని యాజ్ఞావించిన నొ నా 
సురభి బ బ్రహ్మా కేజోసంభృత యె హుంకారంబుః గావించిన నమ్మహోరనంబునల 
న బష్టవు ల నేకులు జనించి విశ్వామిత్రు, నిసర్వమెన్యంబు, నాశనేంబు నొందిం 
చిన నతంశు కోవించి రథ ం౦బు దోలింద్రి యా శ్రమించి. 1022 

కడువడి లోచనములం గం, పకరంగ నుచ్చానచంటు లగుళస్ర్రుముల౯ 

విక యరాతుల నందం, బొడిసొడి గావించె భూరి భుజబల మలరన్. 1098 

తే, మాన వేం ద్రశస్తా/క్టితు ౩ ల్ నవాదింల బప ప్లవులం జూచి శబళ కోపంబు గదుర 

వ, 

గ జక అతు ఆడ పా ~ జ యననపస్టనమిశితు లై తెన శేకుల, నపుడు పుట్టించెం గృన్తుణ నద్భుతముగ 

సంర ర్వా లోక ఎగ 4 వ్ నో ఇ 16% 3 జ ( అట్టు బృుషంచన CIE దీరా ) పట్లస ప్రాస పాణులును వామ ందల్క-సన్నిభు 

లును గాంచనవర్గాంబ రావ్యతులును మహో చృభానవ సంపన్ను లును నై పుడ 

నాచ్భాదించి పావకశిఖలు శుప్కారణ్యంబు చేర్పువిధంబున ఎశ్టమిత్రుని 
బలంబు నెల్ల నిర్షద్ధంబుం 7 గావించినం గినిసి. 1025 ' 

మాన; నపతి శరజారము, జూనుగ(6 బరంగింప యవన కబలు మెల్లకా | 

మోనథా భప్ర చలిత, మైనమహాోహదముభొంగి నాకుల మయన్, 1026 

నరపతిచేతను ఇ సె నష్టము, గరునలివేం బండుటాకు గతి సుడివడిన ౯ 

బరికించి తెపనీ ఛేనును, నరుదుగ బలముఐ సృజంపు మని పురికాల్పెన్. 1097 

ఇట్లు వసిష్థచోదిత యె యక్కానుదోహిన్ దత్త అంబ పాుుంకారరవంబుల 
వలన రవిసన్ని భు లగు ౩ కెంభోజులను బొదులిస "వలన నానా(స్త్రశీ స్త్ర సృ,పొణు 
లగుపప పనులను యోని దేశంబువలన భీపణాకారు లగుయవనులను శక ప దేశం 

బువలన నంతకసహాపు లగుశేకులను రోవకూపంబులవలన సంస్టా/ క రాళ వకు 

పగుకరాతులం బుట్టంచిస నబ్బలంబులు వి విశ్వామిః ష్ష్ ఏ బలంబుబషయిం గవిసే 

కతాంగ మాతంగ తురంగ భటాంగంబుల నాజరంగంబునం గసివుసంగి. పొడ 
వషంగించిస, 1028. 
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చ, తనబల మంతయు౯ా ముని యుడారతపోబలసంపద౯ా జెడ 

న్లనుంగొని మాన వేంద్రుండు మనంబున నచ్చారు వొంది చూడం ద 

'శ్రనయులు నూర్లు రుద్దతు లుడగ్రులు రోషవిభీషణాంగు వై 

మునిపతి జాసి బి ట్టవీయ మొత్తుద నుంచు. గడంగి కూరతన్. 1029 

దుర ఎనిష్టునికోసంబున విశ్వామి తు, నిసైన్యంబులు హతము లగుట. ర్రుద్తుం- 

గొట్టి బెట్టుగ నమ్మానిC జుట్టు ముట్టి, యట్టహాసంబు చేసిన నై గినిసి 

యశ్షైక కన్ను లమిడుంగుటులుట్రిప డగ, గట్టేతనమునం జెడుండం చుం దిట్టటయును, 

వా “రామునికోప ౦బున, విరతగ్టీము శరూరతీయు వివేకము నెడగా 

నీతై చనిరి మునుల కప, ఛారంబు లొనర్బునట్లి శకులు మడియ శే. 1081 

న. 

వ, 

. ఇట్టు బలంబును గుమారులును నిశ్నేషంబుగా వసీష్టునిదివ్య ప్రభావంబున 

వాతు లైనం జూచి వ్ శ్వామి త్రుండు వ్రీడితుం డై ణే కై నిశ్వేగం బగుసముద్రంబు 

చందంబున భగ్నదంష్ట్ర0 బగుభుజంగంబుశై. వడి నుపర కుం డగసృభాస్థారుని 

భంగి లూనపతుం బగువిపహాంగమంబుచాక్సున వాతపుత్రుండును పాతబలుం 

డును హాతేదర్చుండును హత త్సాహుండును బరమన్ల్వేదనప రుండు నై 
నిష్ప్ర/భత్వంబు నొంది. . 1082 

 కొడుకులపాటుం జూచి నృపకుంజరుం డెంతేయు దుః ఖరోషముల్ 
వొడమయలోం బట్టణంబునకుం బోయి యుడారుం గమారు నొక్క_ని౯ 

బుడమికి రాజాం “జేసి చలముకా మణి తక హీనుకై లవుందు లో 

నడరిన భ_క్రి మిజు నలికామయునిం గూర్చి తపం బొనర్చంగన్. 1088 

రుదు విశ్వామి తుండు శివునిపలన సమస్తా స్ట్రంబులు నడయుటు. ద్రుద్దుం- 

. జనవరుం డొనరించుతపం, బునశెంతయు మెచ్చి భుజగభూపణుండు రయం 

బునం బ్రత్యతం బై నెమ్మనమునం గృప గదురం బలికె మధువుధురో క్లిన్. 

- నరవర ఘోరతపం బిటు, , కర నురుదుగ నేమి గోకి కావించెదవో 
వర మొసంగ వచ్చినాండను, గురునుతి నిష్ట నుగుదానిం గోరు యుసలాడన్. 

నా విని విశ్వామిత్రు(డు, భావంబున బంగి శివ్రునిపాదంబులకుం 

గేవలభ్నక్టి నమస్కృృతిం గావించి వచించె ఫాలకలితాంజలి మై, 1086 
. కప నాపై ౧గల చేని శంకరధ నుర్విడ్యారహ స్వంబు య 

త్షపతంగోరగ సిదచారణ మరుత్క వాస్ట్రవశస్తా స్త సముల్ 

విపుల ప్రక్రియ సర్వముకా చెలియంగా వేశ్వేం సాంగంబుగా 

నుపచేశ్ంపు మటంచు శత్రు మ్రుమదన ప్రోత్సాహి మై వేండినన్. 1037 

. మెచ్చి వచించిన వన్నియు, ల. నిచ్చితీ నరపాల యని మహేశ్వరుండు ముదం 
బచ్చుపడ వెండికొండకు, విచ్చలవిడి నరి౫ చేవవితతులు గొల్వన్, 10838 

అంత, : 1089 
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క, అన్నరవిభుం డివ్విధమున, నన్నగకార్షుకుని వేత నఖలజ గములం 
'దెన్ని గల వన్ని బాణము, లున్నతేగ తిర బడసి సంగరోత్సాహమునన్. 1040 

శా.ఛుంభల్లీల మహోగ్రుం డై కువితుండై సొం పొందుకల్పాంతక్ళ 
చృంభుండో యన "దుస్సహప్ర కటదోస్సారంబు దీవింపంగా 

నంభోధి క్రియ నింగి. బొంగి సమర వ్యాపారలీలాకళా 

'రంభం బోప్ప వసిష్టునాశ్ర శమము సేరం బోయి యత్యుద్ధతిన్ 1౧41 

రర విశ్వామిత్రు (డు మహా స్త్రంబుల ఐనీష్టు న్యా కృమముమో (ద౪ | బ్రయోాగించుట. యిం 

మ. నియతి౯ ఘోరశరంబు లేసిన మహాోగ్నిజ్వాలికామాలికల్ 
వియదాగారము భూతధా త్రి త్రియు దిశల్ భఛీమాకృతి న్నిండంగకా 

భయద క్ కియ ఏసు లింగచయశబ్దంబుల్ రహీ నోయల్ 

నయ ముప్పార బొగల్ మహీస్థలము నం ధత్వంబు నొందింపంగన్. 1042 

వ, తమ్మవానీయదివ్యా ప్ర స్పృంబులు రభసాతిశయంబునం బజి తెంచి వసిషఘ్టముని 

యా శ్ర మవనంబు! జుట్టు ముట్టి దహీంపం దొడంగనం. దదీయభీషుణ జ్వాలా 

నంత ప _ప్పంబు లై లె ఖగమృగంబులును వసిష్టశిష్యషులునుం దక్కినమునులును భయ 

నీతు ఖై విరావంబులు. సేయుచు దశదిక్కులకుం బఅచిరి తదీయా శ్రమం 
బొక్కముహూ గ్ర రం బిరిణసన్నిభం బైయుండె నప్పు డక్కలకలం చాలీంచి 

యది విశ్వామిక్రునికృత్యత బని యెణ్ంగి భాస్క_రుండు నీవోరంబునుం బోలె 

గాభేయు..నిప్పుడ నాశంబు నొందించెద నోడ కుండుం డని వారి కంది కభ 

యంబు. ' దెల్సి పాదవిన్యాసంబున6ం బుడమి గ్రుకశాదల బ్ర బి హాదండంబు మహో 

ద్దండదండధ ర కాలదండంబుక రణిం బ్రచండలీలం గేలం గ్రాల లో విణూమశాలాగ్ని 

యుం బోలె మండుచు కౌ ద్రరసోల్లాసమూ _ర్హి యె కీర ౦బునంబజు తెంచి నిజ 
కో పాగ్ని జాలా జాల దహ్యమానవి క్వామిశ్ర ప్ర పృయు క్రోవిశిఖశిఖా పరంపరుం 

డగుచు విశ్వామిత్రునాలోకించి స వ్రశయజీమూలేనంఘాతనంజాకగర్హానముజ్ఞ్రం 

భణగంభీరభామణరబుల నిట్లనియె. 1048 

తే. వినుము మూఢాత్త్మ చిరపరివృద్ధ 3 వెన 

యా క్రమము దగ్గ "మునరించి శేందవలనం 

గడు "మురాచారఫీరుఃడ డపు కలుష బుద్ధి 

వె తి వింక నళించెదు. నీతిదూర. 1044 

వ. అని పలికిన నవ్విశ్వామిత్రుండు నోవీంచి చాపంబునం చాన్నేయా(స్ర్రుంబును 

నంధించి నిలు నిలు మని  యదల్చిన నవ్వసిష్టుండు కాలదండంబుం - బోనిబృహ్హా 

దండం జె త్తి పరనుసం క్రుద్దుం డై విశ్వామిత్రు నకిట్లనియె. 1045 

కే. ఓరి రాజ్యనుదాంధుండ  యారిశపండ, కొడ డంగివుణ్యా శ్ర మములిట్లు కాల్పందగునె 

యింత శేనేడ నీవేడ నిట్టిపాపు కార్యము లొనర్పం ఛాడియె కలుమబుద్ధి. 1046 
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హూబలం బెజుం౫క నృపాలుండ నంచు మదాభిమాని వె 
బృహాసమాను నన్ను వడి పాముల బెట్రంగ వచ్చి తీవ్ర మ 
దృ/హ్ధాబలంబున న్నిను శరంబుల వ్రేల్మిడి E టణంటెదల 

విరోధి నీడగుబలం బది సరగ్గము+ జూపు మి త్తతేన్, 1047 EE 
అయిదు సస్ష్టుండు బ్రైహ్తావంచవ మున విశ్వామిత్రు తునీయ త్రయుల ననియు ముడియ( జేయుట, చ్చురుం- 
వ. అనిపలికి కాలదండంబుం బోని బ్రెహాదండంబుే విశ్వామిత్రు నియాగ్నే 
యా స్ర్రుంబులు సలీలంబున వహ్ని చేగరబుంబో లె వాంతి న నొందిరచినం గలి 
విశ్వామిత్రుండు గ్రముంబున రాద ౦బును నైం చ్రంబును బాళువతంబును 
నె మక ంబను మాన వంబును మోహన ౦బును ?  గాంఫర్వంబును నాపనంబును 
దృంభణంబును సంతావంబును విలాసంబును నోషణంబును మార్లణంబును 
సుదుర్ణయం బగువజ ంబును ట్రవాపాశంబును గాలపాశంబును వరుణపాళం 
బున ో  వీనాకా న స్తరబును సుష్కా_ర్ష9నామకం బె ది నయశేనిదీయంబును దండా, న్ర్రంబును - వా ఫౌచంబును గాంచంబును ధర్మ చ క ౦బును గాలచ కృ కం బును ఏిమ్టుచ క్ర ంబును వాయవ్యాస్త ౦బును నుథనరీబుసు హూయశీరం' ఏసు శ_క్రిన్షయంబును గంకాళంబును గాపాలంబును గంకణంబును ముసలంబును 
వెఇ ద్చదాక్టీథ రాస్త్ర ౦బును గాలాన స్తంబును దారుణం బగు తళా అంబును మొద 
లుగా నచేశాస్త్రశన్తప పరంపరలు పరంగించిన 

14s 
చ, కటు కుశ వంశజుం . ఊడరి యేయు మహో నో గశితాస్త శస్త్ర ముల్ 

చటులరవంబుల ౯ భువనజాలముచక సుడి చెక్ గాని యా 
జటి నొక చేని నొంచుటకుం జాలదు తత్స వు. కి యట్టిదో 
కుటిలులు సేయు కృత్యములు కోరి మవోత్ముల చెంత? జేక కనే. 1049 

ఉం అప్పుడు బ్రృవావండమున .నమ్ముని శేఖరుం డుప్పరంబునం 
చెప్పర మె తనర్చి పణి తెంచున రెంద్రునియ నప ః సజు నే ర్పొప్పగం సప్రాంచి యొ ప్పెసలొ యూగవచే కే్యుండు ద ద త్త ప్రబోధచేం ద్వ పోయిం ద్రీయన్సురణ క ర్పోకుల.న మాన్ని చెలంగుకె వై వడిన్, “I0o80 
ద్రహ్లణు్యుం డగుమానిచేం దనశర ప్రాతంబు లి స్రైటకు౯ా వై 
న డిం శన్యసా ధనముల బంచత్వు "మొందం డింకఃE 

ద్రిహ్లోండం బటు త్ డిల్లి జతురాషారాను లింక౯ దగ౯ా 
బ్రహ్మోస్తం బడరింతు + నంచు జల మొప్పం గారఠికుం డుద్ధతిన్ , 1051 

మె తన నయ్యస్ట ము వా కాకితో నీయమనుం త్రీన్ఫూ క్రి డి సందెంచినకా 
బజగిల౯ మిన్ను కులాద్రు లొడ్డగిలెం గంపం బొంది మో, సె౯ొా దిశ అ గరాజుల్ ౫కి దప్పి రం బుసేధికీలాలంబు లీంకెలా ౫జో 
రగముల్ మై మై స్లై జగంబు ఫ ఘూర్షి 'లెం బరిత్ర స్తాత్తు ₹ ప రంగటున్, 1052 



చాల కాండము, 1817 

వ. ఇట్లు సముచితంబుగా, సంధించి విశ్వామిత్ర. డన్ముహనీయాస్తంబు లోక 

మె, 

వః 

లలో 

మేభంబుగాం దిగిచి విడిచిన, 1058 

చటులస్ఫూ రి రి మిడుంగుటుల్ సెదర దిక్చక్క్ కో ౦బునందాకా జట 

చృటకశబ్దంబులు చెల్లు కేల్ దివియుక౯" మూ భాగముకా నిండ ను 

త్ర టవేగంసున లో కజాలములు చ్రుంగక్వచ్చుదూడ్నే. కొ మహో 

త్కట మై సుండుచు బృహ్తాదంకమును గిన్క_క్ దాంటి యే తేరయన్, 1051 
కనుగొని మౌని ము వ్నోరీయ? న్వ్యమునీశ్యరు. శ విపూ రముక౯ా 

ఫఘనముగ నొక్కగ్రుక్కం గొనుకై వడి గృక్కున వక్ర గహ్వారం 

బనువుగ విచ్చి ప్రై, వంగ నపు డస్త్రము తాప పసుగ గర్భమందు. జ 

యన వెలి మహోర్ల నముసందు వెలింగడుబాడబం బనన్. 1055 

॥ అప్పు డ లేజోమూ ర్తి దివ్యగూపంబు వగల మోవానం చై బె రా ద్రం ul 

దారుణ ప్ర కారంబునం బెలిసె నుణజియు. 1056 

. ఆరయ నిట్టు లమ్మృనికులా గణి తత్ప+థి'తాస్త్ర రాజము 

న్వారక్ మి మంగి ఛాన_రునివై ఖరి శోభిలె నంత నమ్మహో 
దారుని ఆహోంగరోమసము దాయముల ౯ ధిఖ లు: ఛ్పతిల్లి బల్. 

దారుణ భంగ లోకములం దద్దయు నేర్వం దొడంగె నయ్యెడన్.. 1051 

ఇట్లు భువనభయంకరుండై ప్రళశయశకాలమా ర్యాండుండువో లె దర్నిరీమంగై. - 

వెలుంగుచున్నవసిక్టునిం మాచ్ భయంబుం గొని దేనర్షి గణంబు లచ్చటికిం 

జనుదెంచి ప్రస్తుతించుచు ని ట్లనిరి, 1059 

. మానవభ ర్ల బల్దురభిమానమునం జెనకంగ వచ్చి నీ 

చే నిగృహీతుం డయెు మునిశేఖర ని న్లని లోకముల్ భయ 

సొనము లయ న్ నింకిటం శ్ర , సన్నుండ వై వె కృపం ఖాని భూతముల్ 

కీనత వీడ నీదు ఘన తేజము తేజమున౯ ధరింవుమూా. 1059 

అని ప్రార్థించిన మునిపతి, తనరౌద్రత విడిచి సౌమ్యుదర్శనుం దయ్యుకా 

మునులు తెలివొంది రనిమిసు, లనుపమువార్దాబ్ది నోలలాడిరి వరుసన్. 1060 

-ంధుదు. విశ్వామి_ తు, ండు ససిష్టుచే ననిమానితుం డే సభలు జేయ బోవుట. శుణుం- 

అంత నన్నో శ్వామిత్రు తుండు పరాభివంబునొంది సారెసా రెకు నిట్టూర్పులు 

వుచ్చుచు నమ్మునీంద్రు, దః ౦ డొక్క బ్రహానండంబున నుదీయదివ్య'బాణంబు. లన్ని 

యు నాశంబు నాదిరశా Uy వా కేజో సలం టే బలంబుగాక తు త్రియ బలం బేటి 

బలం బని నిందించి బనన్నేంద్రియమానసుండనై. త్ర పంబుచేసీ బ్రువాత్వంబు 

వడసెదం గా కని నిశ్చయించి వసి ష్టుతోడం గృతవై రుండై ఛా శ్యానమన్వి 

తంబుగా దవ్నీణదిక్కునకుం బోయి యం దొక్క_తపోవనంబున ఫలమూలాశ 

నుండై మానే సేం ద్రియంబులు జయించి ఘూోరతపంబు సేయుచు హవిప్యంద 

18 
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మధుమ్యుంద దృఢ నేత నుహోరథు లనుసత్యధర్మ పరాయణుల నల్వుర6 బు త్రులం 

బడసీ. 1061 

చుర బృహ విశ్వామిఠ్కునకు6 || బృత్యతమై రాజర్షి త్వం బాసంగుట, శయం 

ను, చలముకొ డింపక గాధిన రదనుండు ని నిఘైభ_క్రియు శృంబుగా 

జలజాతే ప ప్రభవుంగుజించి బహూవర్షంబుల్ తపం బుద్ధతి౯ 

జలుపక్ మచ్చి విరించి నచ్చి నసుజేశా నీతపః ప్రాఢి కం 

పలరకా మెచ్చితి సంస్తుతి౯ల బడయు మయ్య్యా యింక రాజర్షి వై. 1062 

మె. అని రాజర్షి పకం బొసంగి ద్రుహిణుం డంత వ్కిుం డైన 

యాన]; ముం డింత తపంబుం జెపేయును ద్ర హరి ిత్వముం. గాంచ నె 

తిని నాజర్షి సనం బిచేల యనుచు౯ దీవ వ వత స కి య౯ 
ww పళ ం 

ఘనకాతూహలుండై. యఖండతపముం 7 గావించుచుండెలా రహిన్.. 1068. 

ఆర్చుత్టు త్రిశ ంకుముహారాజు సదేహముగా స్వర్గము. బొంద6 గోరుట. చుష్రుం 

. అప్పు డి మ్యోకవం కాంభోధి చంద్రుండు వినుతకీ ర్రి త్రిశంకు జనవిభుండు 
తనువుతోడ నె గూడి తా నాకలోకంబునకుం నోవా దగుజన్న మొకటిసే 
బూని భక్తి నసిష్టమునిపాలి "శీతెంచి యుచితసపర్యల నుపచకించి 

యనఘు యిమ్యాకువం శాధ్రిశులకు నెల్ల నిఖల కానుదుండవు నీవె కావె 

శే, మిగుల మోాక్ళప ప గలవారి కగునె వొజంత. 

లవురలోకంబునకు స్వ చేవాంబుతోడ 

నరుగల దగినట్టి యొకయాగ మర్థితోడ 
. నమర నాచేతం జేయింపు మయ్య యనిన, 1061 

చ, ఘనుండు నసీస్టుం డి ట్టనియె గాత్రముతో సురరాజువీటికి౯ 
జనంగ నసాధ్య మెన్వరిక క్ొనర ము న్నిటువంటియాగ మే 
జనపతులై న నం చేసిరె విచారను సే సయక యిట్టియధ్వరం 

_ బొనరుపం గల బూను “కొట్టు లిటు లొప్పనికార్యము కాదు పొ మ్మింకన్. 1065 

యుడు ప్రశంస ఎసిస్టు చే. దింస్క ఫకుండై నసిష్టప్రుత్రులపాలి కరుగుట, శుశ్రుం- 

yr 

వ. అని పలికిన నమ్మహీరమణుండు వసి స్టునిచేశం బ్ర త్యాఖ్యాతుండై. లజ్ఞావనతే 

వదనుం డగుచు వవ్నీణంబునకుం జని యందు సంశిత వతు లై తపంబు సేయు 
చున్నవారి సూర్యసంకాశుల వసిష్టపుత్రుల నూర్వురర గని యానుపూర్విగా 
నగ్గురుకుమూరులకు ననుస్కరించి 'కృశాంజలిపుటుం డై జై యిట్లనియె. 1066 

న్స్ అనభాత్తులార యే నంగంబుతోం గూడ దివి కేగం దగునట్టిసవన మొకటి 
శ్రయంగం బూని వసిష్షునికడ కేగి ప్రార్థింపం గాదు పొ మృనియె నింక 
మిోకన్న నెవ్వారు నాకు శరణ్యులు గురుసుతులగు మోకు శిరముతోడ 
నభివాదనముం చేసి యాచించెదం గృపా షి యాజకులై మొర లట్టి క్రతువు. 



'వొాలకాండ ము, 189 

తే. తవిలి నాచేత జేయింపుం శవనిప తులు 

గురువుల వృసానమున గాదె కోరె. నడయు 
చుల్ల మోాక్ఫ్ళప నః మమా్టిగ. మలము జేసీ , 

నేను జరిత వ తుం* నె నెగడనలదె, FF 1067 

వ. అని పలికిన ద్రిశంకునినచనం బులు విని కుద్దులై వసీషుపుమ్రు అతీనీ కెట్లునిరి, 

మ. భువి నివ్యాకుం శె ME త్రిజగత్పూజ్య్థండు సత్ తి 

శ్రవుం డస దుం ( పస్విపలుకుల్ దాటంగ లే చెప + చా 

రపతుల్యుండు గుషండు కు కా దనిన గార్యం బట్ట వోనీక భూ 

ధన శాఖాంతర మొండి తీన్ర తేగునే ధర్మ ంబు° దప్పింసంగన్. 1069 

వ. భగవంతుం | డగువసిష్టుం డళక్యంబన్నదాని న చే మెట్లునా ధింపనే కృ మతండాడిన 

మాట సత్యం బగుంగాని రి త్త యగునే నీవు జాలిళుండ వగుటం జేసి మమ్మ 

డుగ వచ్చితి వమ్మహోను భానున కోవమానంబు' సేయుటకు సహీంపంజాలము నీ బై 

దుర్విచారంబు 1 విడిచి పురంబునకుం బొ మని పలికిన తోధపర్యాకులాతురం 

బగువాసిమ్టుల వచనంబు విని వెండియు. ద్రేశంకుం డిట్లనియె. 1070 

శే తొలుత మిోకరండ్రిచే నట్లు త్రో యంబడితిం 

విదప మాచేత నిటు ౮ తం జక సేయం 

జనునె మి మ్మింక నే నను శరణ మొంద 

నరిగెద కుభరబు గలుగుంగాకరయ మోకు, [1071 

లగ 
య 

~ 
DD 

_ంధ్రుత్లు న ఐసీష్టస్వ తులు త్రశంకునిం జం₹కాలు (డవు నమ్మని శపించుట, తుఠత్లుం- 

వ. అనిన ఘోరాభిసంహితం బగునమ్మహీపలివచనంబు విని, 1072 

క. మండిపడి మునికుమారు ల,ఖండతపోమహిమ వెలయ త్షాతలవిభునిం 

జండాలుండవు గన్మని, చ చండతరర్రో ధ మరల శపియించి రొగిన్. [1018 

న. ఇట్లు శపించి మునిపుత్రులు నిజాశ్రమంబుం బ్రవేశించి రంత నారా త్రిచనిన 
మటు నాడు. “101 

క దండిసెడి మునికుమారక, చంకతర్రోధజనితశాపంబున భూ 

మండలపతి' కష్టం బగు చండాలత్వుము వహించె జనవరతనయా, 1075 

సీ, అపుడు వాసిష్టకోపాగ్ని కే తజంబున నలి గాలెనన మేను నల్ల్గ్లనయ్య 

చెలీమించుపి (డివన్నియ సన్న మగుపట్టుశమ్మిచీరయు మేచకత్వ మొండెం 
బ్రణుతకాంతిస్స్ఫూ ర్తి రి బరలౌడుసౌవర్ష, నుణిహారములు లోహమయములయ్యె 

ఏడినశిఖతోడం బోడి మిసెడి నీచనా మో _కీభదంబు లాముకొనియె 

తే, నరయః దజ్ఞాతి కనురూప మైన వేష, మంతయును దాల్చి కన్నవా రంత నంత 
బరవం శేవలచండాల భావు? డగుచు, బురమునకువచ్చ నంత నాభూావిభుండ్కు 

"లే, అతనిచండాలరూపంబు నరసిమాచి,పౌరులు నమాత్యభృ్ళత్యులు బంధుజనులు 

4 
' గ 
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నతని వర్ణించి రంత నయ్యవనిసాధు(, డాంర్తిం గుందుచు నేకాకియై రయమున, 
రురు కి కంకు౬డు విశ్వామి, తుకశ కేగుట. శ్రుతం 

క జనములం జూచిన నొదుంగుచు6, దన దురవస్థకును జాలం దల(కుచు మదిలో 

మునిసుతులచేంత కులుకుచు, ఘను డగు నగ్షాధిసుతునికడకుం జనియెన్, 

క, తనపాలీకి. జనుచెంచిన, జననాథవ రేణ్యు మేని చండాబతేయుం 

గని కరము విసయంబునం, గనికర మెవం బొదవ ననియెం శాశికుం డంతన్., 
చ. నరవర సర్వ్రభఛారుణికి నాథుండవై నయధర్మ్య శాలినై. 

వణి లెడునీకు నిటి దురవస్థ సపుభాప ఏ మిచేలవచ్చా నౌ 

_ కెటుకపడంగ( న ప్ప వన నెంతయు నానృ్ఫపవాాళి దీనుండె డై. 
శరములు మోడ్చి సిగ్గు గొని గద్దదికం డల వాంచి. యిట్లనున్ 1060 

చ. ఎలమిగ మేనితోడ దివి శిగలంజాలిన రమొక్క.యాగముం 
బొలుపు నే నొనర్చు మదిం బూని వనిష్టునితోడం జెప్ప ని 
వ్వలవనివోలి యేటి కిటునవంటిమఖం బొనరింపంబోల డం 

చలవడం జెప్పెం జెప్పుటయు నమ్మునినూనుల. జీరి వారితో . 1082 

న. యేనిట్లంటి. = 1082 
శై, చేవాయు కుండ వై యేను దివిజలోక, మునకు బోవుట కస్ట నవనము సేయం 

బూనితిని చాని నాచేత మానితముగ, నర్థించేయింపుం డనినం గా వనికి వారు, 

ఉ. అంకటం నొన్నిని 'ఘరము లాడిన నమ్మనినాథపుత్రు బి 

త్యంత దురంతరోవముతు లై చై నను మాబణవు గ క్యుటించు న 
వాంతి శపించి రప్పు డది కారణ మే నిటు లౌట కో మహీ 
కాంతేశిఖావతంస తీనకోరఫలంబులు రి త్తవోవునే. 10834 

ఆ. వెక్కుధర్మములును బెక్కుదానంబులుం, బెక్కు జన్నములును బెంపుతోడం 
జేసీ గురుల కర్చు జేసితి గురువుల, కరుణ లేమి నిట్టికార్య మయ్యె, 1085 

తే, అనఘ నావచనము కలనై న బొంకు 

గాదు నేయ డిట్టిముని శాపకారణమున 

_ నధ్వుర మొన రు ననుమాట యనృతమయ్యె 
ననుచు నామది వొక్కెడు నవారవాంబు. 1086 

తె, ఇట్టియాపదలం దైన నింకమిాందం బట్టి సత్యంబు పాలింతు. బరనునివ 
' నీదుగాఢానుకంపచే నోడయాబ్టి, డై వ మై ననుం జేపట్టి ప్రోవుమయ్ట. 108 

క, దైవం బెక్కుడు పౌరుష, మేవంక ని నిరరకం బహీనగుణా భార 
జ దైవాధీనము సర్వము, దైవమె పరమగతి యనుచు. దల6చెడ బుద్ధిన్. 1 1088 

తే అట్టిదై వంబుచే నుపహాతుండ నైన, నాకు నీకంకు శరణ మన్యంబు లేదు 

పుపమకారంబులే 3 దైవమును గడంగి, క్ర మృ్మణింపంగం దగు దవ గాధితనయం 



చఛాలశాండ ము. 141 

రుయా విళ్యామి తు (డు శ్రకంకుయాగమున క్రై బుషుల నందణు( విత్వపంపుట. య్రైదుం- 

చ, అనిన “దయాళుండై. కుశకులా గ ణి యి ట్లను నోడకుండు మో 

జనవర దీనుని న్నినం ఖు బ్రసన్నతేం బ్రో భోచితీ నింక మాొనుల 

స్థనముగ. విల్వ నంపి సేవనం బొన౦ంచి నప్తుర్యుతంబుగా 

ననిమిషనాథులోకమున కం పెద నీవచనంబు చెల్లంన్. 1090 

. అనఘాత్త క రణ్యుండ నగు, నను శరణము నాందినకతన ఈం దగ నీకుకా 

మునుకొసీ నిర్ణరలోకం, బనిశేము గరకలితమైన దనుచు. దలంచెదన్. 1091 

వ. అని యూజుడిలం బలికి వి శ్వామిత్రుండు తన పుత్రుల మహోప్రాజ్ఞుల హవిమ్యం 

ఇ. 

ల 

దాదుల నవలోకించి మోరు యజ్ఞ సంభారంబు లస్నేయు నొనగూర్పుం డని 

నియమించి శిమ్యులం బిలిచి మో రతిత్వరితగమనంబునం జని మదీయశాస 

నంబు. చెలిపి బహావాదులును బహుశ్రుతులు నగు మహాక్టుల నందణి శిమ్య 

సువ్భాక్సహి తంబుగా' నుత్స-కాశంబునకు( దోడ్కని రండు "మచ్వాక్యబలచో 

దితుండై యెశ్వండు రాక్ నిరాకరించి నిందావాకస్టంబుం బలుకు నతనిచేత 

నుక్త్ కం = బైన దాని నంతయు నా కెజింగింపు. డని పలికిన చారలు శీ శ్రుంబున 

దశదిక ,_లకుం జని విశ్వామిక్రునివచనంబుం దెలిసి సమ _స్తసంయములం దో 

(ని వచ్చి విశ్వామిత్రు నుపతభంగి సందర్శించి కేల్తో గిచి యి ట్లనిరి.. 1092 

“వీర సను _స్తసంయములు వేగమె వచ్చినవార "అంతయు 

న్రారు వసిష్టునా శ్రనుమునం గలమానులు వారుదక, [నీ 

కారయ ఎ నవ్వనిన్టనుతు లాడినపల్కులు చి త్తగింపుండీ. 1098 

. చతురత ఎవాటించి జన్నంబు సేయించువాండు రా జంట మాలవా(డు చేయు 

నంట వానిముఖమున నఖలసంయమివర్యు లు ండి భుజింతురే యు క్రింజేసి 

యచటి శెవ్వోధమున నరుబెంచెదరు హావిర్భాగంబు. సొన. సర్వయాగ భుజులు 

చెలంగి గాభేయరవీతుండై నవాండెట్లు సురవిష్టపమునకు నరుగణగలండు 

. వినవిన విచిత్ర మిమ్మాట యనుచు వార 
లమ్మహోదయసంయుతు లగుచుం జూల 

నే త్రేముల ర _శ్రీమిచెలంగ నిఘ్టరముగం 

గసలీ 'దూవీ.౦చి రనవుడు గాధినుకుండు, 1094 

రుడు విశ్వామి త్రుండు వాసి మహోదయుల శపించుట. ద్రుతం 

కటము లదర లోచనములం నటచీటం చఛావకకణములు సెదరలగ రోపో 

త్క_టమున మేను వడం మిక్కుటముగం గలుషించి పంద్తుగొజుకుచుంబలికెన్ 

అదూామషుర్ధిండ నైననన్ను దూషించినదు రాత్తు లగువానిస్థులు భసీ భూతులై 

కాలపాశంబునం 6 గట్టునడి నిస్సృంశయంబుగా సేప్పుడ యముసదనంబునకుం జని 



(42 గోవీనాథ రామాయణము 

యందు నానొవిధనరకంబు లనుభవించి పదంప స ప్పశతేజన్ల ౦బులు నీచజాతు 

లం ౭ బుట్టి నిస తమ విస్ఫృతులై ఐసాపుకా pres నూంసభతుకులై 

భూలోర్ంబున న నర్తింతుకు? గాక వుటీయు Ne: దూషించిన దుర్బుద్ధి యగు 

మహోదయు౦డు "సంగ్టిలోక దూవితుంపో. పోడతంబు నొంది ప్రాణాతిపాత 

నిరతుండై _నిరనుక్రాశత్వవుతొ జంప దీర. కాలంబు దుర్లతినొందుంగాక 

యని యిట్లు మపో తేజం కగువిశ్వామిత్రుండు మేపనేదయసహీతు లై నవసిష్టు 

పుత్రుల దపోబలనివాతులం గావించి బువీ.మధ్యంబున నొక్కింత సే పూర 

కుండే తన చుట్ల నున్నమహస్టుల నందటి విలోకించి యిట్లనియె. 1096 

ము. మునులారా విను డింక నీమనుజ రా: ఖ్యాఖ్యుం ది దిశంకు౯ సుశీ 

లుని ధర రుని సత్యసంధుని. గృపాలోలుకా మహ్నోనెభ నుక్ 

ఫఘనపుణ్యుం ౫రుకాగ్ల గ్ష/దృష్టిం గని రురాగా త్ర ంబుతో జంభసూ 

దనులోకంబున శీగుసట్టిమఖి మువ్యత్పీ?తిం గావింపే. 109% 
న, అని విశ్వామిశ్రుం డాస్హావించిస నమ్లును లొక్కి౦త తమలో విచారించి యీ 

విశ్వామిశ్రుండా సరమకోప పనుం డితరడు చెప్పిన కార్యంబు ధర నహితంబు గా 

దంటిమేని రోమితుండై దంభళికతోరఘోరనా క్య్టింబున శేసీంచుం గావున 

నితేండు గఅవినమార్లంబున నిమ్మహీరమణుండు సళరీరుండై విశ్వామిత్రుని తే 

జంబున దిన ంబునకుం జను నట్టిమహాధ్వరంబు శే సేయిం- చుట క రవం బని నిశ్చ 

యించి మర్నత్ర కోవిదు లగువుహర్టులు యాగకర రృకౌశలంబుమెణయం౭గల్పో క్ష క్ర 

ప్రకారంబున న సర్వకర, ౦బులు నిర్వ ర్త ర్రించుచుండి రష్పుడు. . 1093 

ఎడి విక్వామి త్రు (డు తెనతపో మహిమే డ్ర్ “ంకోని స్వర్షమునకు ౬ బంవుట చ్రుద్రుం- 

కాం ఆగాధిసుతుండు. యాజకుం డై గీర్వాణాధిపతుల వావద త్తవావి 
ర్భాగము? గొన విల్చిన వ్యా రాగతి రామనుచుం బలికి కి రంబరవీథిన్. 1099 

క, అన విని రోషము మదిళోం బెనంగొనం గాశికుండు కుశపవి త్రము శీలకా 

దనర స్రువ మె త్తికొని యుజ్ఞన నాథుని నితోడ ననియె సమ్మతితో షన్. 100 

ము, జగతీ నాయక చింత సేయవల దశ్రాంతే తంబు నే సత్యవా 

కష్టగరిమ్టుండన యేని ఘోరతప ముద్యన్నిజ ఫం చశోరమా 
దిగ గాపింపుదు నేని నాకమున కీచేపాంబుతో. గూడం బో 
యి గరీయస్థితి నుండు పొ న్హునిన ధాత్రీళుండు సోల్లాసుండై , 1101 

క, అచ్చటిమును లండు కోర, మచ్చెరువడి సూచుచుండ నపు డంగముతోం 

జెచ్చెర దుర్లభ మయిన నియచ్చరలోకమున కేరిగె నద్భుతేభంగిన్. 1102 

వ. ఇట్లు త్రిశంకుండు దివంబునకుం జనినం బురందరుండు .బృందారకులతోడ 

నాలోకేంచి. 1108 

కః చండాలుండవు నీ విం, దుండల: దగ దనుచు. శక్రం డొగిం ద్రో,యింపకా 



UX 

(ఫీ 

రో 

వ, 

చాలకాం౦డ ము, 148 

జెందుపడి శిరము శీంద, ముండ లపతి వచ్చుచుండె మానము దూలన్. 

త్తి ట్రంతరికమంబుననుండి శ తేల, కిందుగా ముహావాతపతితం బె నకల్బ ద్రుమంబుచం 

దంబున విశ్వామిత్రా రకురజ్ యనుచు వీలాపంబునం బ్రలావించ చుచు వచ్చు 

చున్న త్రిశంకుం జూ " కకుణావిఛేయుం డగుగాభేయుండు నిలునిలు మని వలికి 

కవరు. శరీతుంై సామెత్చ0జూ పతియుం బోలె బుషివూ భ్టంబున  వెలుం 
QQ 

గుచు దనతపి, పృభానంబున, 1105 

దురు విశ్వామిక్రు, తుండు త్రీ శంఘనక్షై యన్యస్వర్ధృ ౦బం సృజియించుట, థ్రైుత్దుం-. 

. ఆక్షణమున న నలుక సవా, వ్రామీనితొ “౧ జలము మెటుని యన్వస్వర్షం. 

బాకణమున సృజియిం చెను, దముండై సశలభూతతతి వెజుం సందన్. 1100 

. ఇట్లు ప్రతినాకి మొనరించి యెలమిం దార,కలను స _స్తమ్షలను వేతి గలుగంజేసీ 

వేజె సుఠలను వజ్రికి వేణి వజ్ర, నిపుడె కల్పింకు నని పల్కు నంతలోన, 

పరనుసం ఛ్రాంకులై సురనసిద్ధచారణగరుడ శగంధర్వకిన్నరులు మునులు. 

గాశలికు పాలకి కిం గడురయంబున వచ్చి సానునయో క్తి ని ట్లనుచు6 బలికి 

రన మాత్ర మూనృపుం డరయంగ గురుశాపహతుం చ యొంగావున సమరపదముః. 

బశయ. వీ ర్ల (డు గాండు పరికింప కిట్లు కోవీంప నీ కవునె శమింప వయ్య 

. యనిన గాధితనయు. డనురులం జూచి యీ, నృపుని మేనితోడం ద్రిదినమునకు 
నస్థి బంపువాండ నని ప్రతిజ్ఞ యొనర్చి, ముంకం గాదు పలుకు బోంకుసేయ. 

ఎందాక భూలోక మెంచాంక మోలోక వముంజా.5 నీలోకొనుందు నిలిచి 

కడంగి పాతకవీధికంయెం బె కుకుగక దివ్య తేజోజూలదీ పుం డగుచు 
నంబుజారిస్ఫూ ర్తి రి నలరుచు చేవత్వ్షగతి నొప్పి తల క్రి ందుగాంగ నీత. 

డీతారకల. గూడి యెలమి వాటించుచు. నృతపుణ్యుండై భూరికీ ర్తి రికలితుం 

= డగుచు వెలుంగొందుంగా కిని యమునీం,దు ర్క జాన తెచ్చిన దేవత లట గాక 
అలాట్ Wa 1 య 

యనుచులలికి విశ్వామిత్రు, నభినుతించి,చనిరియజ్ఞాంతేమం దాత్మసదనములకు, 
అంత విశ్వామిత్రుండు గ్రిశంకునకు శాశ్వతం బై నదివ్యస్థానం బోసంగి కృతక్భ 
త్యుండై యచ్చపేమవాప్టల ననలోకించి యి ట్లనియ. 1110 

ఒండ్లుయు విక్యామి త్రు, (డు పశ్చిమదిక్కు న కరుగుట, ర్టుర్పుం- 

తే, ఇమ్ము లే దిందు మనకు దపమ్ము "సేయ 

వ, 

చ, 

గాన మనమింక నొండొకకడకుం బోద 
మనుచు వారలతోయగాడ యచటువాని, ui 
విశాలతవోవనో వేతం. _బెనపశ్చిముదిక్కు నకుం జని యందు. బుమ్మ_రతీరంబు 

లందు మూల ఫలాశ నుండై డై యత్యు గ తపంబుంగావించు చుండెనాసమయంబున, 

కలం డొకం డిందుకుందశితికంఠపురందరనాగవావాసం 
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కలీితయళుండు సూర్వుకులకంధిక శాంకు (డు కోస లేం ద్ర, డ 

త్యలఘుండు నంబరీషుం ఉన నవ్విభుం డొక్కమఖంబు సేయుచో 

_ దలకొని పాకశాసను(డు తత్పళువుం గొనిపోయి డాంచినన్. HB 

క, అతనిపుగోహి తు: డిట్లను, నతనికి నృప నీదు దుర్నయమునం బళు వెగికా 
హృత వుయ్యె నరకీ.త యగు, శీకివిభ హింసీంచు నాత తృకృతదోపంబుల్. 

క, జనవర ప్రాయశ్చి త్తం; బొనరింపంగ నలయు సిక్కు మొగి నరపళువుం 

గొని తెమ్ము యజ్ఞ కర్తం, బనుపమగతెం జెల్లుచుండు నంతటిలోనన్ 1115 

క, నావిని మోనననాథుండు గోవుల నొకలకు వెంట గొని రయమున నా 

 నావనజనపవనగరత, పోవనవిషయములు నెవుకి వోవుచు నొకచోన్. 1116. 

కో భృాగుతుంగమునకు. జని య, చ్చుగ నచ్చటం బేద యగుచు సువ్ర తనియతిం 

దగి యున్నబుచీకుం డను, జగతీసురవర్యుం గాంచి సమ్మడ మొదవన్. 11117 

కే, తపముపెంపున రెండ వతపనుమాడ్కి_ 
దనరు మునివర్యు పదములు తనశిరంబు 

సోంకం బృమిణల్లి పూజించి సువినయో క్రి 
చ 

. 

నిట్లనియె ల్ు. మాడ్చి. వుహివరుండు. “HH! 

వ. మహాత్తా యీ నొక్కజన్నంబు సేయుచు. బ్రమాదంబున యాగపళువుం 
గోల్పడి ప్రాయశ్చి త్తంబున కుపాధ్యాయుండు చెప్పిన తెజంగున నానా చేశంబుల 

రపశు వరయుచు చెందుం బడయం జాలక నీకడకుం జనుదెంచితి లత. ధేను 

వ్ర నొసం7ద దబ్రైతిగ్స్నహించి పశర్థ్ణంబు గా నీకొడుకుల నొక్క_ని దయ 

సేయు మని యడిగిన నతేం డతని కి ట్లనియె. 1119 

చ, మనుజవ రేణ్య నీపలుకు మంచిది నిత్యము. బెన్షవాని చె 

ఘనముగ వేడ్క సేయుదును కావున వాని నాసంగ నన్న నా 
తనిసతి విన్నవాని పయిం దడ్దయు. నారి నొనర్రుః గానం ద 

త్తనయు నొసంగ నన్న. వలిదండ్రులమౌటల కున్తులించుచున్. 120 

ఆ. వారిలోన నడిమివాండు శునశ్నేఫుం డవనివిభుస కనియె సగ సుతుని 
దండ్రి ప్రోచం విన్నతనయు జనని పోదు, వార లెట్లు నీకు 'నత్తురయ్య. 1121 

క్ జనయిత్రీ, జనకులచే, తను విడునంబడీలి నేను దగ నీవెంటం ఒ 

జనుచెంటెద వారలకుం, గొనకొని వెస నిమ్ము లక్షగోఛేనువులన్. 1129 

చ. అనిన ధరాధినాథు(డు రయంబున న బ్రానరించి శేరిపె 
మునివరపుత్రు, నుంఛుకొని మోద మెలర్పంగం బుష్మరా శ్ర శమం. 

బున కటుపోయి యప్పటికి మూండవకాలము డాయ వచ్చినం 
బనివడి వి శ్రమించే నరభ_ర్త పథిశ్ర, శ్రమ వాయ నచ్చటన్. 1128 

ను, అపు డచ్చోటః దపంబు సేయుచు జితాహంకారుం డై  యున్నలో- 
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కోపి. త్ర్రుం దపనాభ తేజు ననఘుకొ గాభేయు నుద్యన్న తిలా 

విపుల సై శ యుని బ బ్రవాతుల్యుని జగద్విఖ్యాతచారి తు తుం 

చి పరో బ్వేజతు. డై డైన బాలుండు శునశ్నేఫుండు ca రం యె. 1124 

ద్ధుద్దు శకున శ్నేఫుండు విశ్వామి తుని శరణము నొందుట. చురుం- 

తన మేనమామ గావున, ఘనముగ నే మరల బ్రతుక గంటి ననుచు జ 

యస్టీన మునిపదముల వె బడి, తన మోమున దైన్య నుడరం డాని ట్లనియెన్, 

. ఓతాపసవంకో క్రీము, మాతల్లి యు దండ యు నను మఖపకువుంగా 

భూతలనాథ.న "కిచ్చిర, నోత్రతి నొకలవ సక గొని ముద మలరన్, 1126 

. తల్లియు దం డ్రియుక్ గురువు దైవము దాతవు బాంధవన్రజం 

బుల్హమునం దలంప జటిలో త్తమ నాకింక నీవె సుమ్లు మే 

నల్లుని దీనుని న్నను డయానులివై. బ్రతికించి యీామహీ 
వల్లభు జన్న మింక సనినార్యముగా పలియింపం జేయవే. 1127 

అనిన విశ్వామిత్రం డతిదయాకలికుండై తనతనూభవుల నందుకు ననియె 
సుతులార పరలోకసుఖమునశే కదా సుకులం గోరుట యెల్ల సుతులు మజీయు 

జనకుని కోర్కులు సఫలంబు సేయుటకే కదా యిది సర్వలోకధర్త 

మదిగాన మాపాలి కిబె పరలోకంబు శరణంబు నొంబె నీనత్వ శాలి 

మిరు పుణ్యులు ధర్యవిచారపరులు . 

ప్రాణమాత్రంబుచే నాకు బరమనిష్థ( 

వ్రీయ మొనర్చ్పుండు తం డ్రికిం బ్రియ మొనర్చు 

కు సుతులకు వేతాక సునత లేదు. 1128 

. కావున మాయం దొక్క_రుండు మహీపతియాగపళుత్వంబున కొడంబడి "బా 

లుం డగుళున శేఫుని బ్రదికించి చేవతలం దృ ప్రి నొందించి యంబరీషునకు 

యాగ ఫలం బొసంగి నావచనం బమోఘంబు సేయుండనినమధుహ్యుందాదులు 

సాభిమానంబుగా ని ట్లనిరి. 1129 

తనసుతుల విడిచి యన్యుని, తనయుని రత్నీంప నీవు నలంచితి నది భో 
జనమందు నిందితం బగు, శునక పిశితమట్టు లిపుడు భూవెద మనఘా. 1180 

నావిని విశ్వామిత్రుడు, భావంబున నున్లులించి పటురో మున కొ 

దావాగ్నిమాడి. మండుచుం, గేవలకళఠినో క్రి ననియెం గరలి సుతులకున్, 

. నావచనం బతిక్రమించి పితృవచనభయరహీతంబును ధర్మవిగ రి తేంబును 
చారుణంబును కోనువార్ష ం౦బు నైన యీవాక్యంబు పలికితిరి * గావున మోరింక 

వసిష్టువు శ్రులభం గిముకి కజాతులం బుట్టళునకమాంసభతుకు లై భూలోకంబున 

వేయి నంపత్సరంబులు. వర్తింపుం డని శవియించి యా ర్తుం- జె డై నళున శ్నేఫునకు 
19 
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నిరామయం బగు నట్లు మం త్రిక భస్మధూశ్యాది ప్ర షె పరూపం బైన రతం 

గావించి యి ట్లనియె. 1192 

దుడుకు న శ్నే ఫ్రండు విశ్వామిత్ర స్త భొనంబున నింద వేం, దుల లయను, గ గృవాంబుఐశ శయుట , చుం 

ఉ. ఇంపుగ నీకొసంగెన మహీసురనందన రెండు మంత్రముల 

"జెంపున నిన్ను యాజకు లతిస్ఫుట యూూపమునందు? గట్టి హూం 

సింపం గడంగు నప్పుడు విశేవమతికా జవీయించు చగ్నిం గ్ 

ర్రింపుము శ్థక కృముఖ్యు ఎను బెంచి కృప ని నిను. గాతు ర త్రజిన్. 1183 

వ, అని పలికి యిం చోవే పెం ద్ర దేవతాకంబు తె ఛై నయద్దివ్భమం త్రై త్రంబులుప చేశిం చినం 

బృత్మిగ హించి (కునశ్మేఫండు ధికుండై. యతీని చేత ననుజ్ఞాతుండై_ యంబ 

న్షుల? గనుంగోని నుహీం చ్రా యింకో ని నిచ్చట: దడవు సేయ సేం ఫు ంబుగం 

జని యజ్ఞకర్మంబు లన్నియు నిర్వ ర్థింపు మనిన నతనిపలుకుల కలరి యంబరీ 
మండు రయంబున యజ్ఞ వొటంబునకుం జని యాజకానువుతంబున ర క్షమా 

ల్వ్యాంబగాను లేపనంబుల శున కేసుని యాగ పశువుగా నలంకరించి పవి త్ర పాశం 

బుల వై వ్తనం బగసయూాపంబున బంధించె నిట్లు బద్దుండై యతండువహ్నికభి 

ముఖుండై. వశ్వామి త్రు తుం డు సజేశిం చినదివ్యమం త్ర త్ర స యంబు రహాస్యంబుగా 

నచలనిస్ట. జపించి యిం ద్రో వేంద్రుల స్తు స్తుతించిన స్తుకికప్పితుండై తత్త ణంబనసవా 

స్రామీండు పరభూనందంబున నచ్చటికిం జనుదెంచి శునశ్నేఫుని బంభవిము కో 
నిం చేసి దీక్థ్యయు వోసంగి యంబరీహుగకు బహుగుణంబుశొ యాగ ఫలం 

బొసంగి నీజనీవా సంబునకుం జనియెనమ్మహీవి భోండునుగ్భ తార్థుం డై డె నిజపురం ' 

బునకుం జనియె. 11851 

రుడు బృహ విశ్వామి క్కునకు. బుషికే్టం బొసంగుట. శిలలా 

జే, అంకం గాళికుం శచట సహ స్తవ న్స, రంబు లత్యు గ గతపము సల్పం౭గ విరించి 

వచ్చి కుశికవంశజ నీవు వరబువీ, పేక, మొందితని చెప్పి చనియె నమందగతిని. 

క తనివి సనక గాధేయుం, శనిశము. బర మేపి గూర్చి యద్భుతభ ౦ గ౯ 

ఘననిష్థాకిశయంబున, సునిశితగతిం ద దపము సేయుచుం దనరునెడన్. 1186 

ర్ సురసంవ్రేవి మీతయె య చ్చక మేనక యచటి కర్ణి జనుచెంచి నునో 

వార నేవ యగుచుః దం బుమ్మ్క_రజలముల మేజ్జనంబు నలుఫుచు నుండజెన్. 

దురు మేనక విశ్వాసి ఏ, క్రుతీపంబునకు విఘ్నము “జేయుట. చ్రుర్టుం- 

క, ఫఘనుండు మహో తేజుం దగు, మునిపతి కౌళికుం డతుల్య మోవానయూాపకా 
ఘనమధ్యస్థితసాదా, మిఫిగతిం దనరారుదాని మేనకం గనియున్. ' 1188 

క కని దానితి' k= నిట్లనుు ననిత మడా, శ్రమమునందు వసియింపుము మిం 

చిన యనురాగంబున న, న్ననంగ మా హీ తుని బోవు మనుపమబుద్దిన్. 1189 
వ. అని నిజూఖి ప్యాయంబు కేటపక నెతింగించి. యొప ా లకుప్ప యగు. నప్పువ్వుం 

_ బోండి నొడంబజుచి.. 1140 
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(5. “కిళివనములందు గిరులందు నదులందు(,గొలశులందుం గుంజతలముంందు 

నచన్నలంతం గాడీ యబ్బంబు లొకపది, యతను కేళి చేల నమితగతుల. 

ఉ. అంత వివేకియె కుశకులాగణి యంతటిమోస మయ్యె ని 

క్కా_ంతేకతంబునక్ సకలకల హముల్ వొదలెం దపోధనం 
బంతేయు వీటి(బోయె దివిజాధిపుకృత్య మెజుంగ నక్కటా 

యెంతవివేకు లై న భుని నీశ్వరుమాయ? దలంప నేర్తునే. 1149 

చ. అని యిటు చింత నొంది ముని యాదట మేనక నింద్రు పాలి క 
_ ట్లనిచి గడంగి కామవిజయం బొనరించెద నం చుదీచిక్ 

న్దని హీ మపర్వతాంతికమునం దగ గాళికిచెంతం జేరి ని 

సను దప మాచరించె బక్ టంబుగం దాను సవాస నస వర్ష ముల్, 11483 

రుయా (బ్బ బ హ్ విశ్వామి తు, నకు మహరి సత్వ మొసంగుటు.థైథాం- 

వ. అమ్మహేతపంబునకు భయంబు గొని వేల్చులు మవార్షి గ సమేతులై బ్ర బృవా 

కడకుం జని విశ్వామిత్రునకు మహార్షి శబ్దం బొసంగుం డని ప్రార్థించిన నవి(రంచీ 

"దేవతా సమన్వితంబు గాం గాశికుకడకుం జనుదెంచి, మునీంద్రా యేను భవ త్ర త్త 

పంబునకు సంతోవి.ంచితే నీకు మహార్షి శబ్దం బొసంగెదం బాలీంపు మని పలి 

కిన నవ్విశ్వామిత్రుండు విషఖ్షుండును ''సంతుష్టుండునుంగాక సర్వలో శేశ్టరుం 

డైన యప్చితామహునకుః బ్రణతుండై. యంజలిం గీలిరోచి స్వార్టితంబు లైన 
శుభకర్శంబులచే చేత నసమానం బై నమహార్షి శబ్దంబు నీచేత దత్తం బయె్టనేని 

యవ్వల చేను జితేంద్రి, యుండనే కెదా యని యడిగిన నప్పరమేవ్లి. యతని 
వాక్యంబు విని మునీరద్రా వికారకారణనస్తుసన్నిధానంబునందై న నెంతకా 

లంబు వికారంబు గలుగుచుండు నంతకాలంబు నీకు జిలేంద్రియత్వసిద్ది గలుగ 

_ నేరదు గావున నీవు తావత్కాలపర్యంశంబు తపంబుం గానింపు మని పలికి 

యంతేన్థాకంబు నొంది. L144 

క, అట విశ్వామిత్రుడు నుత్కటనిష్టామహి నుం దపముం గావించుచు నా 
దట ద్ర హరి ర జ్ఞ నముం బటుతరముగం గాంతు ననుచు బ్రజ్ఞాన్వితుం కై. 

ఉ, ఊరు పుచ్చ కట్లు తీగ నూర్గ ప్రకరుం డయి మారుశాశియ 

వారక మండు వేసవిని వహ్ములనుధ్యమునందు నిల్చి సొం 
పారంగం బుండువంటివలియందు జలంబుల నిల్సి వృష్టియం 

ధూరక నింట నిల్చి కోడు ను గ్రతీపం బొనరించె ధీరతన్. 1146 

రద్దు ఇంద్రుండు విశ్వామ్మిత్తునితపము మొన్న రంభను నియోగించుట. శుశుం- 

ఉ. అంత బలాంతకుం డదరి యాతనియు గృతపంబు మాన న 

త్యంతరయంబునం గువలయావ్నీని రంభను జీర పల్కు, నో 

కాంత కుశాన్వయో త్రముని గాఢతపోగతి మాన్చి నూ కింకా 
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సంతత సౌఖ్య సంపద లొసంగుము వేగము పొమ్ము నావుడున్. 
. అక్క_లకంఠి యిట్లనియె నక్కట వహ్నియుం బోలె లెనుగ్రుం డై 
యుక్కు_న ఘోరనిష్టం నప ముద్దతి స ల్పెడువాండు కాని లా 
డక్కడ నుండు నన్నుం గనీనంతి నె యల్లి శవీంచు6 గాక న 
న్నక్క_డి కంప వల్వదు సురాధిప నీపద మా, శ్రయించెదన్, 1148 
అన విని శక్రు,6 డిట్లనియె నంగన యింత భయం బిణేల నా 

_పనుపున. గ్రషూరికలు బాలసమోారుండుం దోడు వత్తు శే 

వ, 

ననుపమలీల మన న్మథసహాయుండనై నెనువెంట వచ్చెదం 
బ్రణుతవిలాసరూప మలరం జని తన నముకాొ పహూరింపవే, - 1149 
అని నియోగించిన నెట్ట కలకు నీయకొని సకలజగన్తోహూనం బె నరూపంబుం 
దాల్సీ. [150 

మలయసమిర పువ మృశరమాధవకోకిలకీర శారిక కల్ 
మలయుచు వెంట రాం గదలి మానివనంబున శీగ యచ్చటకా 
సౌలయక' లాస్యముల్ సలుపుచు౯ా లలితంబుగం బాట వాడుచుం 
గలయం జరించె రంభ యల కౌశిక మైల ననేకభంగులన్, 1151 

చిలుకలు రద్ది సేయుటయు( జెంగటం గోవెల గూయుటల్ తరుల్ 

దలముగ6 బల్లవిలిచుటయు. దప్పక వెంటనె రంభ వచ్చుటల్ 

గలయంగ జూచి చి త్రమున గాధికుమూరుండు సంశయించి యా 

బలరిపుకృత్వ మింత యని భావమునం దలపోసికోపియై. . 1159 

రుద్ద విశ్వామి కు తు,ండు రంఫోను కొపించుట్లు. శుణుం- 

. మెలపున శక్రు,6 డంప మును మేనక వచ్చి కలంచినట్లకా 

వెలయంగ మ_త్తపంబునకు విఘ్నము సేయం నేండు 'వచ్చితే 
భలువుజు మోసపోవ్రటకు బాలుండనే యది చెల్ల దింక నో 

యలికులవేణి యుండు మిట నశ మవై పదివేలవన ర ముల్, 1128 

అని యిట్లు పట్టరానికోపంబువ వ విశ్వామి త్రుండు "కల్పువెలయాలిని దిట్టి పదం 
పడి దయాళుండై డై తపస్సా స్రభ్యాయసంపన్నుం డై డై నవసిశ్లువలన శాపమోతణం 
బగు నని యనూ గ్రహించిన నారంభ తత్త ణంబ పాపోణం బయ్యె మానశేత 

నుండు ఫీతుండై పాజ నంత విశ్వామి త్రుం ౦డు తనతపం బొక్కి_౦త దఅుంగుటకు( 
బధమని ్వేచన పరండై. స్వార్జితం బె బె నతేపంబంతయు మొదల  గామంబునకు 

బదంపడి క్షోోధంబునకును సమర్వించితి నింక గామఫ్టోధంబులు జయించి 
ల్ 

జిలేం ద్రియుండ నై యాహోరంబు వుంచి యూర్చు వుచ్చక శంరంబు శోమీంపం 

జేసి శ్రపస్పమాస్టితం చె  నబ్రాహ్మణన్ధంబు లభించునందాంకం "బెక క్కుసంవళత్సరం. 

బు లచలనిష్ట. భూోరతపంబు? గావించెదం దపస్సంత పు పుండ నె నమచ్చరీరావయ 
షా 



శాలకాండ ము, 140 

వంబులు తమయంబు నొందకులడు. గాక యని యిట్లు నిష్టురంబుగాం ద్రితిజ్ఞ 6 

జేసి దీవీతుండై. 1154 

ఉ. అక్క_డనుండి యక్కు_శ కులాంబుధిపూర్ణ శే శాంకుం డంతం చ్రా 

గ్రక్కున శేగి వాసవుండు కిన్క నొన ర్చెడువిఘ్నకోట్లకుం 
జిక్క_క నక్క_డక్క_డం చ్రైసిద్ధపదంబులం 'బెక్కువర్ష ము 

ల్మిక్కిలి ఘోరనిష్టు నచలీకృతభ క్తి. దపం బొనర్భుచున్. 1155 

రుడు ఇంటద్రుండు వృద్ధట్రైహ్యణరూపు6డై విశ్వామి త్రుకడ కరుగుట. ర్రైుర్చుం- 

"తే, అంత సిద్ధా శ్రమంబున కరుగు బెంచి 
యందు బవ్శాఫి ననివీంచుకొందు ననుచు. 

దలంచి వర్ష సహస్రంబు తపము సల్పి 

తవిలి పొరణ సేయంగ6 దలంచునపుడు. 1156 

వ, ఆఖండులుం డొక్క_ముదిపాబుండై చనుదెంచి సిద్ధాన్నం బొసంగు మని 
యభ్యర్థించిన నకా_శికుం డయ్యన్నం బొసంగిన నమ్మా యావిప్ర్రుండు దాని 

నంతయు నిరవశేషంబుగా భుజించినం జూచి. నిర్వికారుండై యేమి బలుకక 
వెండియు విశ్వామిత్రుండు పూర్వ పృకారంబున వమౌానంబు బూని యూర్చు 

వుచ్చక వేయిసంవత్సరంబు లత్యుగృతపంబు సేసిన. 1151 

ఉ. ఆముని యాదలం బొడమి యద్భుతభూమము లష్టదిక్కుల౯ 
భూమియు నాకముం బవనభోజనలోకము చెల్ల నిండినకా 

భూమి వడంశే దిక్క_రులు _మొ,గ నగంబులు గ్రుం ౫6 దారకా 

సోమము వ్రాలె దూలె రవి తోయధు లింకెను బర్వెం జీంకటుల్. 115 

శే. అపుడు ని స్తేజలై వేల్పు లమరమునులు! 
గళ్శలోపవాతాత్తులై కమల యోని 
కడకుం జని భక్షి దత్పాదకనులములకు 
యొక్కీ యిట్లని రటు కరంబులు మొగిడ్సి, 1159 

ఉ. వారిజగర్భ కౌళికుం డవార్యతపం బొనరించుచున్న వాం 
డజారయం దన్మ్శసోరథము నర్థి నొసంగి తపంబు మొన్న కీ 

ట్టూరకయున్న నీజగము లొక్కట దిక్క-జి తత్తవోగ్నివి 

స్తారశిఖాపరంపరల డగ్గములై చను గాక దక్కునే - 1160 

వ. మహాత్తా యితండు కామ కోభంబులు వర్ణించి గాథనిష్టం దపంబు సేయుచున్న 

వాం డతనియందు వృజినం బించుశేని లే దవ్శహోత్మునితపంబునకుం బ్రతి 
విధానం జెద్దియుం గాన మైతి మఖలజ గత్సం మ్ భవశంబువలనజ నంబంతయుం 
గర్థానుహ్రానకూన్వం బె యున్నది శ్రైలోక్యంబు సంతు భితమానసం బయ్యె 

_ మజియు మహాద్యుతి యగునతేండు సామొజై సశ్వానరుండుం బో వెలుంగు 
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చున్నవాండు _ నిజతపోనహ్నిశిఖాప ;రంపరల లోకంబుల నన్నింటి నొక 
పెట్ట భాస్మంబు చేయక మున్నె యనుగ్రహి ౦ంపవలయు, ల 

చ. తపము ఫలించూ టాండేె ఏతతంబుగ ఘోంరతపోన్నిశే పాతి చే. 

గృపణత లోకొజూలము దహించుట యొండె నటంచు నిష్టతో 

సప చబనకింపంనాం దొడంగ భాతే యతండు సురాధిపత్యమ 

ట్టిపుడ యొసంగు మన్న మన కీయక తీరదు మాట లేటికిన్, 1162 

డ్రా (బ్రహ్మ విశ్వామి ప్రనికి బ్రవ్వార్డి క్వే మొసంగుట, చ్రుద్దుం- 

సీ, అని విన్నవించుడు నమరకులవాకొస్టింబు విని పద్మభవుండు మన్నన యెలర్చ. 
వారెబ్లం దనుం గొల్వ వరదుండై రాయంచ నెక్కి కౌళికుపాలి శేసచెంచి 

వినుము కౌశిక యింత విపరీతతపమేల మానుము మాకు సనమ్మున మొసం నెం 

బ్రబలతపంబున ద్రిహ్మర్షి దె వె తివి దీస్ట్రాయువును బ్రహ్మాతేజ మేను 

చే, దయ నొసంగితి నీకు భ దృంబు గలుగు 

నింక సుఖలీల వబసీన మఫలోక 

ముల. జరింపు మటన్న న నమ్మునిన నరుండు 

(యొక్క. కడుభ క్రిం గరములు మోడ్చి సలికె, 1168 

వ. దేవా నాకు భవత్ప్రసాదంబున ' బ్రాహ్మణ్యాంబును దీగ్హాయువును సంప్రాస్పం 

బగుట నిక్క.౦ చేని యోంకారంబును వషట్కారంబును వేదంబులును నన్ను 

వరించుం గాక యని పలికి వెండియు ని ట్లనియె. 163 

కే, బ్రావాణతుత్త వేదసంపన్నుం డై న 
యల వసిష్టుండు బ్రహ్మర్షి వెళ వనుచు. 

బలికె' నేనియు నమ్మెనం బలుకకున్న 
నమ్మంగాం జాల నిదియును నాతలంపు. 1265 

క. అని పలికిన విని ద్రుహీణుం, డనిమిములును బిల్వ వచ్చి యమ్ముని సత్యం 

బనుపమతపోబలంబును ననఘా బ్రహ్మార్షి వైతి వని పషల్కుటయున్ . 1166 

వ. విశ్వామిత్రుండు నూ బరమానందకం లీ తేహ్ళాడయారివిందుం డై జ వసిష్టుని నా 

విధ ఫపూజూపవ్ఛానంబులం దృ క్తి వీ నొందించె నంత విరంచసాదిబ్బచారకులు 

విశ్వామిత్రుని వ్ఏంచి శత్ప్సభావంబు౬ నొనియాడుచు నిజనివా సంబులకుం జనిరి 

వసిష్టుండును వి శ్వామి త్రునితో సఖ్యంబ్లుం జేసీ నిజ్యాశ చుంబునకుం జనియె 

విశ్వామిత్రు, తుండు ప్రాస్తకాముంతై బ్ర హ్లలేదంబున దిశలు వెలింగించుచు యథా 

సుఖంబుగా విహారరచ నీవిశ్వామిక్రుండు దివ్భత పః 3 ప్రభావవికేమంబున ట్ర హా 

స్ట్రలలో నధికుం డని వి శ్రుతిం గన్నవాం డీ మ్మహాత్తుండు విగ వానంతంబగుతప 

బును పీర్యంబున కుం బరోయణుండును ధరం “పరుందు నని పల్కి శతా నందుం 

డూరకున్న నతని పలుకులు విని రాముండును దదనుజుండును జనకాదు లైన 
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సభాసదులును బరమొనందరసపూరితవ్చాద యులై సాధువాకంబుల నభినం 

దించి విశ్వామిత్రునిం బూజించి రంత జనకుండు విశ్వామిత్ర నవలోకించి 

యి ట్లనియె. 1167 

ఆ కాకుత్ స్థనహి కము? మొ, రీకరణి నుదీయమఖము 'నీవీంచుట క 
ప్రోకగతి వచ్చినందున, నే కడుధన్యుండ ననుగ్భహీతుంశ నైతిన్. 1168 

తే, తాపసో త్తమ నీదుసందర్శనమున 
బహూువిధ గుణంబు లిపుడు ప్రా ప్పంబు లయె్ట6 

బరంగ మాచేత చెంతయుం బాలీతుండ 

నైతి నిష్టార్థసంసిద్ధి మయ్యె నేండు. 1169 

కే. మానితంబుగం బరిక్ ర్యమానమైన, నీమహోతేప మంతయు నిరుపమగతి 
నేడు నాచేత సీరఘుశేతచేత, నింపుసాంవార నిచట నాలింహంబకియె. 1170 

తే. కుళికకులనర్య మోబహుగుణము లిప్పు,-ఉీసదస్యులశేకను నింపుమిజ 
వినంబడియె నీదో గుణములువీర్యబలముల ప్ర మే యంబులు నుకింపనలపీయగు నె, 

చ. అనభఘచరిత్ర, పుట్టినది యాదిగం బెక్కు.విచి,త్ర సత్క_థల్ 
* వినబడే నెద్దియేసి కడు వేడుక నీకథ యట్ల నెన్గునం 

బునకు నొసంగ దీశ్రుతులు పుట్టినయందుకం నీచరి త్రము 

న్వినుట ఫలంబు గ పృథివిం గడుధన్యుఃడ నెక్ నెంతయున్ _ HR 

క, ఇనుం డ_స్టగిరిసవిరాపం, బునకుం జనె ను క్షకర్శముం దిర్పంగ నా 
కనఘాత్య సెల వొసంగుము ఘనముగ శేప కడం జూడంగా రమ్ము కృపన్, 

వ. అని పలికి పురోహి హి తామాత్యబంధుసహితంబుగా వి శ్వామిష్రు నకం బ్రదతి, 

ణం౦ంబుంజేసి యనుజ్ఞాతుం శై యసనిచిన నమ్మహార్షి వరుం డచ్చటిమునుల చేశ బూ 

జితుండై. జనకునిం ప్రశంసించి నా సం మ్మెణసహీతంబు గో నీజనివాసంబునకుం 

జనియె నంత ద భాతేకాణంబున జనకుం దే కృతకయ్మ 0౯ రాములమ్మ ఆఅసహితుం 

డై నవిశ్వామిక్రున రావించి శాస్తదృష్టం బె  నకర్శంబుచేత నమ్మునిపతిం బూ 

జించి పదంపడ్ రానులక్షణుల, నుచితసత్కారంబులం బ్రీతచేతస్కులం చేసి 

విశ్వామిత్రు నవలోకించి మవోక్తా & మిోరాక మాకు శుభం బయ్యెు నా కెయ్యది 

క_ర్తవ్వంబు మాచేత నాజ్ఞావింపం దగినవాంకం గావునం గర్తవ్య కార్యం బాన 
తిమ్మవి యడీగిన న నవ్పిశ్వామిర్రుంు జనకున కిట్టనియె. . 1174 

రురు. జనకుండు విశ్వామిత్రు నకు కిన నురాహాప్ కంబు చెల్పుట, ర్రైత్తుం- 

మె, బ్రనవంకో త్త త్రము ఆ లెందునను భల ధాత్రీ శాత్తజల్ సాధుస 

- జ్ఞనసంస్తుత్యులు ఇ మన న్మభాకృతులు భాస్వద్విర్యు ఆ అఆ యొప్పువీ 

'రనఘా ఫీగృహముందు? బొల్బుహాగని ల్లాస కితోం జూడంగా . 

నను వొందం జనుదెంచినారు నృపవర్యా దాని జూపింపుమూ, 1TH 
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క, అనిన జనకుం నప్పలుకులు, విని విస్త య మొంది వింటివిధ మెల్లను us 

ew 

కున జెప్పం బూని యిట్లనె, మునినాథునితోడ నపుడు ముదమొదనంగన్. 

"లే. అనఘ మద్వంశ కూటన్థుం డై ననిమికీ 

అవతరంబువాండు మహాభుజుండు 

చేవరాతుండు గల డాధరావిభునకు 

నవురు లొసంగిరి చాపంబు న్యాస ఫణితి. 1117 

అనఘాత్త్శ మును దకతుయాగవిధ్వంసన కాలంబునందు శంకరుడు గినిసి 
విల్లు సజస్టముం జేసి వేల్పుల నందణి నటుసూచి భాగార్థినై_న నాకుం 

గర మె్ధి ఛాగంబు6 గల్పింపరె తిరి గాన మాయు త్రమారిగములు దునిమి 

వై చెద ని యిట్లు పటురోషమున. బల్క విని సురలందజు భీతి నొంది 

తే, కరములు 'మొగిడ్బీ ప్రార్ధింప వారుండు కోప 

క 

ర్ 

మంతేయును వీడి సంప్ర తుం డగుచుం గరుణ 

మో నీచాపరత్నంబు వారి కిచ్చ 

నిచ్చినం బ్ర ఒబ,తి ల్ హించి సంపహాష్టు లగుచు, 1178 

మెచ్చుగ “జీవత లందజు, నచ్చుపడంగ న్యాసమాప మగునాధనువుం * 

'జెచ్చెర మత్ప్చూర్వకునకు, నిచ్చిరి వాత్సల్య మలర నినసమ తేజూ, Uy: 

అదిమొదలుగ మాయింటం, గొదువ పకక యుండం బూజంగొనుచు శుభదమై 

పొదలుచునున్నది యావిలు, క్రి డకౌాలయమందరశీ తిధర సదృశమై. 5 

సీ. కాళిక యేను యాగము సేయంగాం బూని గురుబుదిభూశుద్ది కాజుకుం బుడమి 

గడంగి దున్నింస నాంగటిచాలులో నద్భుతంబుగా నొక్క_శనుండసము వొడమె 

దడయక దాని ముద్రాభంగ మొనరింప రాశానిశాకరుశేకవో లె 

జలదంబు నెడంబాని జగతికి వచ్చిన మెజలుంగారు ఫ్రై క్కారుమెజుంగవో లె 

తే. నొక్కకన్నియ దోంచె నం దక్క_జముగ 
దాని జేకొని యేను సంతస మెలర్చ 
ఫ్స్త్ర యను వే పరు వెట్టి యాచిన్ని కాన 

నబ్బురంబుగ6 చేంచితి ననుదినంబు. 1181 

వ. ఇట్లు దినదినప్రవర్థ మాన యెనయక్కన్య యయోనిజ గావున వీర్యశుల్క_ 
యనం బర నోసమయంబునం జూరులత్స ణఇలశీ తీయు ననన్యసామాన్యలావ 

౯ాన్టయు "దేవతా రూాపిణియు వీర్టశుల్క_యు నె నై నముత్కు_మారిం బెండ్లి యాడ 

నమందానందంబున ధరణీపురందరనందను అెంద జేనియుం జనుబెంచి తము 
తవుబిరుదాంకంబులు నక్కాణించి కన్వ ని వృాని యడిగిన వారల కెల్ల బృత్యు 
_త్తరంబుగా నే నిట్లంటి, 1182 

ఉ. కన్నియ వీర్యశుల_ యటు గావున నీం దగ దిప్పు డూరశే 



ర్య 

వ 

కే 

క 

క్ల, 

వ, 
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పన్నుగ మన్నిశాంతమునం బర్వీతభంగిం జెలంగు చున్నయా 
పన్నగ రాజభూపణుని భవ్యశ రాసన మెక్కు_ వెట్టిన౯ 
సన్నుతగాల్రి, నిత్తు నిది సత్యము వల్కినవాండ నెంతయున్ . 1106 

అనిన నమ్మహీవరు లందటు ముందుముందుగా. దల మిగిలి భ్రనుగను భుజాబలం 

బులకొలందు లెటుంగక బహువిధంబులం. బోోరి యప్విల్లు సిట్టట్టు గదల్సం 

జాలక బెండువడీ నిగ్గునం గల యె త్రక నిరాళు లై శనుశరు జేశంబులకుం జని, 

. తరుణి నిచ్చెన ననుచు. గోదండ మొకటి 

ఘనత చెప మిడి గారించె మనల జనకుం 

డతని నేచదందమున నైన నాజి గెలిచి 

య న్నెలంతను గొని వ త్త మనుచుం గడల. 1125. 
. సకల మ్ల నరకోటు లద్భుత భుజా సంరంభ 'మేపారంగా 

సకలానీక కముతోడ వచ్చి ఏబసచ్చార్యాతి రేకంబునం 

బ్రకట ప్రక్రియ వత్చురీవరణము ల్ప్సన్నానాః లై చుట్టి స 
ర్ట కథోరంబుళ నాక్రవించుటయు నే ఏశ్నించి. యతేస్భడ్గతిన్ 1166 
చతురంగంబులు నాధం, నతులితవిభవంబు మెణయ హేవావనిపుణో 

ద్దతి వెడలి తీవ బాణ, ప ప్రతతులం బరంగించి భోజబలం బలరారన్. 118౬ 

. వానా ప ప్రకారబుల నొక_సంవత్సరంబు రణంబుం జేసి మదీయసాధనంబు 
లన్నియు సంతుయించిన భృశదు; ౧ఖతుండ చె నై సమాహితచి త్రంబున వేల్పుల 

నారాధించిన వారు ప్ర ప్రతిమం బె చె చతురంగబలంబుల నిచ్చి చనిన దేవదత్త 

చమూ సమేతుండ నై. 3 క్కన్మణ రణంబునకుం జని బహువిధశరపరంపరలు: నిగ 

డించిన. 1158 

. కొందటు దెస వెడి పాతేిరి, కొందణు మద్భాణనిహాతిం- గూ లిరి వుజియుం 

గొందజు శరణము నొందిరి యందముగా నిట్లు విజయ నుందితిం గడీమిన్ . 

అనఫఘాత్మ పరమభాస్వర, మ పను సారోద్ధతంబు నగునాధనువు౯ 
మునుకొని తెప్పించి యిఃకం, గనివించెద రాఫఘనవులకు. గడువోదమునన్. 

ఆవిల్లు నీరఘూ త్త తము, దేవిధమున నె న బలిమి నెక్కి డె నేస౯ా . 

నావఠపుత్రిక నిచ్చెదం వాన నకగగ నాంబుభూమి పవనులు గజి గాన్. 1191 

నా విని విశ్వామిత్రుడు, భూనల్ల భుం జూచి పలుకు బొలుపుగ ధనువు౯' 

వావిరి చెప్పించి ముదం, బావహిలం జూపు మోన్భపాత్తజున కొగిన్. 1192 

అనిన విని జనకుం డమ్ముని, యనుమతమున గంధనూలికార్చిత మగుత 
ద్ధనువును చెప్పింపుం డని, పనివడీ మంశ్రుబకు జెప్పు బాభవ మలరన్ , [1198 

ంధ్రుద్టు. జనకుండు .విశ్వామి[త్రు, కడకు శిన నువు చెప్పించుట, త్రైధుం- 

ఇ ట్లాజ్ఞాపించిన వారు రయంబునం బురంబులోనికిం జని. (194 

20 
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నీ కమునీయసుమన 8 ప్రకాండసంకీర్ణ మై కనకాచలముభంగి. దనరుదాని 
నగ రాజ నందినీనాధాంకయు క్షమై యలరజ తాద్రియ ట్లలరుదానిం 

జటుల వేగోద్ధతచక్రసందీప్తమై యుదయాచలముమౌడ్కి, నొప్పుదాని 
నసదృళ ్రీగంధరసఘు మంఘుమితేమై గంధమాదన మాట్ల గ్రాలుదాని 

తే, ననుపషమాయనసనిర్తి తం ఖై నదాని, మహితగకి నొప్పుదాని నామందసమును 

గాంచి కడుచీర్ధ చేహ 3 కాలునమిత్తబలులం బంచసవహా స వీకులను బంచి. 
యై టీ లీ 

వ. వారిచేత దాని నతి (ప్రయత్నంబున నె త్తించుకొని వచ్చి సురసదృళుం జై నజన 

కునిముంగలం ౫ చెట్టించీ రాజేంద్ర సరర్షిరాజుల చేత: బూజితం "బై నయిమ్మహో 

కారు కరత్నం చానీకం బయ ని Fe ఏలోకింపు. కనిన నమ్మం తి త్రోవాక్యంబులు 

విని 'జిసోకు౦డు విశ్వామిత్రునిం జూచి ) బద్ధాంజలి ర యె రాములమ్మణుల నుద్దేశించి 

యు ట్లనియె. | ష్ 

క. మునివర మా" పెద్దల చే, ననిశముం బూజింపం బడియె నతిశయభో_కికా 

విను డీచాపము దీనికా మునుకొని పూరింప లేకపోయిరి నృపతుల్. Ti97 

చ, సరసురయత్షకింపురువ నాగ నభశ్చర సిద్ధసాధ్యక 

. న్నరవనురుద్ర భాస్క_రవితానము లై లెనను జూడ నెక్కిడం 

గరమున నంటంగా నలవి గొనిది యామవాసీయచాపముం 

బనివడి దీని నెక్కిడంగ మానవు లెంతటివారు చూడంగన్. 11908 

అదురు రాముడు శిసధనువు భగము జేయుట. చ్చుథం- 

వ. ఇమ్మవేధను ల్మేే్టంబు నిట్టట్టు గదల్సుటకుం బు+దించుటకు నారోవణంబు 

నేయుటకు శరంబు6 గూర్వుటకు నాకర్షించుటకు ముళ్లోకంబులయందు నెవ్వం 

డు సమద్ధుండులేం డట్టిదాని భవద్వచనప్ర పుకారంబున నతిస స్రయత్నంబున నిచ్చ 
టికిం బెప్పించికి దీనిని రాజపుత్రులకుం జూపు మని పలెకేన ధర్తాత్తుం డగు 

విశ్వామిత్రుండు జనకునివాకంబు విని రామునిం జూచి నత్సా 'ఛేనోను విలో 

కింపు మనిన నమృహారి ర్స వాక్య ప, కారంబున నమ్మనువంశేతిలకుండు మంజూపా 

ముద్రానళనం బోనరంచి తన న్మభ్యనిత్నీ ప్ప ష్టం చె బె ననిపోకార్లు కేం బవలోకించి 

విశ్వామిత్రున కి ట్లనియె. “ 1199 

శే, మునికులో త్త తమ 'యోాధనురు రుఖ్య మేను 

౫రముచే సంస్ప బశించితిం గడలిదీని 
న క్రమంబున మో పిడి యనుపమగతి 
వెస సమాకర్ష అంబు. గావించువాొ6డ, 1200 

వ. అని పలికి వశ్వామి త్ర తజనకులయనుమతంబు వడసి  నభాసదు అయినముహా 

ర్థులు మహీపతు లందడటుం జూచుచుండ రాముం డవలీల నమ్మహోకార్షు కంబు 

పయి శక్తి గొనయం చెక్కించి యాకోర్ర ర్లపూర్ణ్మం ౦బుగాః దిగిచి విడిచిన, * 
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బాలకాండము, 15ిర్ 

ఆరఘుస్తోమి స త్త మే మనల వచ్చు. 

బగిలి పే జెత్తి జగములు పల్ల టిల్ల 6 

౫రికరాహాళి విజిగిన చెజుకువో లె 

ఫఘనరనవంబున 6 దచ్చురాసనము విటి గ. 12062 

. విటీగం గులాచలంబు లట బింటలు వాతె దిగంతకుడ్యుముల్ 

పజీయలు వాతె భూతల మపాన్నిధులుం గలలౌ౯ వెసకా దిశా 
కరులు నకంకె భూతతతి గంచెం గువా న్వోయు. డావి బేహూచా 

శరథులుం దక్క సర్వీజనసంఘము మూర్చ మునింగె న త్తటేన్. 1208 

. అంతం గొంతవడికి నమ్మహోశబ్దంబు, శాంతి నొందెం బివప సభ్యు లెల్ల 

మూర్చ జేజీ చాల మోదంఘు నొందిరి, జనకవిభుండు సాధీసంబు విడిచ, 

అ త్తటీ జనకత్నీతినా, భో త్రము డత్యంతసమ్ముదోత్క_ర్ష మునం 

జి శ్ర మిగు రొత్త నమ్హుని స _తమునిం జూచి పలికె సవినయుం డగుచున్.. 

జగతీసుర దశరధసుతు., డగురాము(డు దృష్ట వీళ్యుం డయ్యె నితనిదో 

రుష్టగగతవిర్య మచింత్యం, బగ ణన్టి వుమితం బమోాఫఘఫ మాత్యద్భుతమున్ 

జనవినుతు.6 డె జై నరామునిం "బెనిమిటింగా. ఖదసీ సీత పృథుగుణయు_్రై కా 

జనకకులంబున_ కెంతయు, ఘనతరయశ మాహరింపం గలదు మహోత్తా. 

. సుగుణమంతన విను పఏర్యుశుల్క యను ద 

బట్టిన _ప్రలిక్థి సతి మై పరంగె నేయ 

ప్రాణస్థహాుమత యగుసీత రాఘునున
కు 

నచ్చితే భ వాద్భశళులు. సూచి మెచ్చి వొగడ,. = 1206 

_ జ చుడ జనకుడు దళరథునియొద్దకు దూతల. బంపుఓట, దర్పం 

. అనఘశరి త్రీ త్ర లీస్రు గతు లై నయమాత్యుల సయ్య యోధ్యకుం 

బనిచి క్షుమారభద్ర ౫ ద మును భర్లథనుర్ణ శ నంబు విరి శు 

'ల్కును ముద మార నిచ్చుటయు. గతిక రాకయు ద సెండ్లికై 

యనుపమవై భనుక్ దశరణథాధిపునిం బిలివింతు నీయెడన్ 1209 

' నా విని సంతోషము మది, నావిర్భవ మందం గుశకులాధిపుం డను నో 

భూవల్లభ నీ వట్టుల, గావింపుము తేడవు సేయంగా నల దింకన్, 1210 

అనిన నమ్మహీవల్ల భుండు వికసితముఖుం డై శీఘ్ర ఫ్రుంబుగ మంత్రుల రావించి 

యొక్కకోంచనపట్టికయందు యథాక్ర, కన నుంబున శనుభవాచకాశతరంబుల 

లిఖంచి ' కుంకుమం బలంది మంత్రులచేక్ కొసంగి మో రతిత్వరీతగమసంబున 

నయాధ్యకుం జని దశరథ్టు నుచికభంగి సందర్శించి రామలక్ష్మణుల కుశ 

లంబుం బెల్పి, యిచ్చటిశుభ ప్ర ప్రసంగం బంతయు6 బ్ర కటించి కుటు౦బపరివార 
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స మేతరబుగా నను వీపతిన సీతా రాముల పరిణయంబునకుం దోడ్కొ_ని రండు 

పాం డని పని చిన. Ri 

ఉ, వారు మరుజ్జవంబు 'లగువావాన రాజము లెక్కి "వేడుకల్ 

మోజు. బథంబునకొ శుభనిమి త్రములం గనుంగొంచు. గాతుకం 

నార దిసత్రయంబునకు సద్భుశ వేగముతో న యోధ్యకుం 

జేర బోయి రాజగ్భహనీవు రయంబునః జొచ్చి యచ్చటన్ , 12 12 

"లే. కనకనుండపమునం బెడ గద్ద యందు 

నలసుధర్తాసనానీను. న్సబలార 

సగిది నేలు వుండే కొడుకుల పె నొకింత 

కూర్మి చలపోయి చున్నకాకుత్ స్టనరుని. [28 
వ. సముచితంబుగా సందర్శించి బద్ధాంజలిపుటు లె మధురాతురవ్య క్రంబుగా 

ని ట్లనిరి, 12 14 
చ. అలమిథి లేంద్రు. డై సజన కాధిపుం డెంతేయు సంతసంబునం 

బలటువుణూ వుంజులో కుల భావక్కుశలంబు పురోహీ త ప్పథా 

నులకుశలంబు బాంధనను ునోజ్ఞ సతీకు కుశలంబు నహ్నికౌ 

శలమును సర్షీము౯ దెలియ సమ్మతితో నడి ౫౧౯ నృపాగ గణి, 1215 

ఆ, నుణీయు గాని కానుమళి చేత నమ్మ క హావిభుండు సెప్పు మన్నవృ త్త మెల్ల 

._వేడ్కత డ మికు విన్నవిం ద మీపు, డింపు మోజు జి త్తగింపు మధిప. 

us మత్చు తి ఏ పర్య యటందు. 'జెలంగి యేను బ్రతిజ్ఞ సేయుటయును 
జనపతు బరుదెంచి శంభునిచాపంబు మో వీశ లేక వె న ముఖ్య మంది 
శెరలి నిర్వీర్యు వై యరుగుటయును మోకు విదిత మై యున్నదిగద మహాత్త్మ 
మానుగ నక్క_న్యు మద్భాగ్య్టవశ మున. బరగం గాలికు వెంట వచ్చినట్టి 

తే, భూరివిక్రముం డగుభవక్పు క్రు చేతం 
జూల నిర్ణిత యయ్యు నాచంద్ర వకాళి 

కార్కుగంబు సభాసదుల్ గనుంగొనంగం 

గడిమి మెజుసి రాముండు భగ్నంబుం జేసె. 1217 

కే, అనఘచరిత మహోత్తుం చై నట్టిరాను, భాద్రు, నకు వీర్యశుల్క_యె పరంగా సీత 
నిచ్చెదనటంచు! బల్మిళీ నింపుతో డృ సమ్మతించి యనుజ్ఞ యొసంగవలయు.. 

వ. బుహోళత్తా నీవు పురోహి హితోషాధ్యాయబంధుమిశ్రామాత్య నహితుండనై కుమా 
రులపరిణయంబునకు న్స్ ఘ్రృంబునం జనుదెంచి మదీయేసమ్మదంబునకో నార్ల 
కొష్టింబు సంపాదించి కుమారకల్యాణోత్సవ సమాలోకన సంజాతపరమానందల 
బనుభవింప నర్హ్మండ వని యిట్లు జనకుండు వి శ్వామిత్రశతానందానువుతి 
స్థీతుండై వలికెనః నని విన్నవించిన నజ్జన'కామాత్యులవచనం బూ విని యడ్డశరథుండు 

ar 
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పరమువార సహితుం డై వసిపువామచేవులను దక్కి_నమంతు,ల నవలోకించి 
యె CH © ~~ 

యి ట్లనియె, 1219 
చుర దశరథు(డు _కుమారక ల్యాణంబు నుగసార్ని మ్రుశంసించుట. యమ్రైర్దుం- 

॥ మన రామలక్షణులు నెమ్మనమున సంతోష మొదవ మానిసహితు లై 

జనకమహీపత్స సననం బున కోధిలుచున్న వారు వొాలుపుగ' వింశు. 1220 

. ఆనరనాధథునింటం జెలువారుచు వేల్బుబల : కె న దుస్పహం 

బె నపురారివాపము రయంబున రాముండు ద్రుంప మెచ్చి సు 

శ్రీనిధి నాత తృ్శపుత్రికను వృీశ్రను రామున క దలంచి య 

మ్లానవభ ర్త పెండ్లి కటు మమ్మును రమ్మని పంచె వాంత్రులన్ . i221 

. అనఘవారిత్రులార మహాోత్తు డై న,యవి బేహునిసంబంధ మరయ మికు 
నభిమతంబయ్యె నేని 6 రయమున నచటి, కరుగు వము కాలయాపన మనుచితంబు. 

అన విని మంత్రులు మునివరు, లనుపనుహర్ష మునం బోద మని పల్కిన న, 

జ్ఞనపతి నుక్రీతుం డై, యనువుగ లేపకడం "పయన మని పల్కి తగన్. 12౪48 

జనకునిమంమ్రుల నందు, ననుపమగతి సత్మ_రించె నప్పుడు వార 
బ్పనసర్వగుణాన్వితు ఖై ,యనువుగ నారాత్రి యుండి రచ్చటం బ్రీతిన్. 1224 

రురు దశరథుందు. బుత్విగు సాధ్యా యస సబాతుండై మిథిల కెరుగుటు. త్రుఢుం- 

అంతం టబ, భాతీకాలం బగుటయు నద్దశరథుండు వార్ష వికసితాననుం చై యు 

పాభ్యాయ బాంధవా పరివృతుం డై సుముం త్రునిం జూచి యిప్పుడ ధ నాధ్యము 

లందజు( బుష్క్లలంబుంగా ధనంబు గొని సానారత్న సమన్వితు రై నుసమాహీ 

తు లై యగృభాగంబునం జనునారుగా నియోగింపుము చతురంగబబంబును 

నను త్రమంబు. లైనయానంబులును యుగ్యుంబును సత్వరంబునం జనునట్లు 
_ గావంవుము వసిష్టవామ దేనజా బాలికశ్యప కా తాన్టయన మార్మ_౦ చేయ ప్ర భృతి 

మవార్తు లందణు ముంగలం జనువారుగా విజ్ఞాపనంబు "సేయుము జన 

కామాత్యులు వేగిరపడి పలుకుచున్నవారు గావున నింకం డడవ్రు. సేయుట 
యు కంబు గాదు మదీయరథం బాయితంబు సేయు నుని పలికిన నతం డట్ల 

గావింప రథారూథుం డై బుతీగు పాధ్యాయ సహి హితంబుగాం జనియె నమహీ 

పతి వెనుకొని చతురంగబలంబును దక్కి_నవారును బరమానందంబున నరీగిరి 

యి -తెజింగునం గదలి దశరథుండు నాలుగుదినంబులకు మిథిలానగరంబు. జేరం 

జో నంత, 1225 

ముదమున నవ్వి దేవాపతి పుణ్యచరిత్ర తృకుం డై నయాజి క 
బ్లదురుగ వచ్చి వ్రే చేనుయు నహీనకుతూపహల మౌాత్త్య లోపల 

స్షదుర హీిత్రోపచారము లొనర్చి బహుకృ్ళతు లాచరించుచుకా 
సదమల చిత్తు డై కుసుమసన్ని భనుంజులసూ క్తి ని టనున్, 1426 
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క, జనవర మాభాగ్యంబునల జనుదెంచితి వీవు వీర్యసముపార్టితనం 
దనసం ప్రీతిని బొందితి, వనుక కమపుణ్య్టమున చేం గృతార్థుండ నై నెతిన్, 1221 

క. సురపరివృతుం డగుశ క తుని కరణి సమంచితమవార్షి కలితుం డై వము 

ద్గురుతరపుణ్యవళంబున, నరుడారంగ నీవసిమ్టుం డపజెంచెం నృపన్ . 1223 

శకః ఈమునీంద్రులం గూడి మహీశవర్య, నీవు 'విచ్చేయుకతమున నెగడె శుభము 
విఘ్నము లడంగం గోర్ము_లు విస్పరిళ్ల నన్వీయం బది పాొవనంబయ్య చేడు, 

ఉ. తోయజమి శ్రవంశజులతోం దగ పియ్యము గ న్ సంతితం 

చాయతకీ కం నె తి మనుజాధిప యెల్లీ ముహూ ర్తి మింక మో 

 రేయడ నెల్ల కార్యముల శెంతయుం. జూలీ ప ప్రసన్నచిత్తు శై. 6] 

పాయక యుండు డంచు నిటు పల్కి_న నయ్యజసూనుం డి ట్లనున్ = 1280. 

క, అనఘచరిత్ర ప్రత్మిృవా, నునిశము దాతృవళ మనిరి యటు "గావున నీ 

వొనరింపు; మనిన లోర్యం, బొనరించెడ నింక స్వతంత్ర మున్నె మాకున్. 

క, నిర లకీ గికరంబును, ధర్తిష్టం బె నయట్టి దశరభువాక్యం 
బరి కలి విని జనకుడు నృప,ధర వమండు మిగుల నద్భుతము నొప్పు రహిన్, 

అ, అచట నున్నమానులంద జనోన్టన్యస, వూగమంబునందు వార్ష యు కు 
లగుచు నతిసుఖముగ నొరాత్రి ననీయించి, రుచితపదములందో నొప్పు మో 

మనుకులుం డగుదశరథనృపుం, డనషముల నందనులం జూచి హర్ష ౦ బలరకొ 

జనకునివెం బూజితుం డై, ఘనవమతి సుఖలీల నుండె గాతూవాలి యి. 1284 

OX: 

వ. అంత నుజో కేజుం తగుజనకుం డవశిష్టయాగక ర్య్యంబు నిర్వ ర్తించి యారాత్రి 

వివాహాంగభూతం బె నయంకురార్పణాదికంబుం. గావించి యథాసుఖంబుగా 

వసియించి ప్ర భాతికాలంబున సమా_ప్పయజ్ఞ క్రియుం డై. పురోహితుం డైన 
శఛతానందు ననలోకించి యి ట్లనియె. 1285 

దురు జనకుండు దనతీమ్ముం డగుకుళ ధ్వజుని రావించుట, థం. 

అనఘాత్య నాతమ్ముం నలకుళధర్టిహాం డతిధార్తికుండు జగన్నుత్యప్ర భుండు 

గరిమ. వార్యాఫలకప్రాంత మై మై యొప్పు నిముమతీజల మింపుతోడం 

గోలుచు స్వర్షంబులీప విమానంబుకై వడి నలరుసాం కౌశ్యయందు 

సెరరారు చున్న వాం డతండు నాచంచానం జెలంగి యీ ప్రీ వీ తి భుజంప' నరం 

ఆ. డతడు యజ్ఞగో ప్త యతని విలోకింపం గాతుకంబు వా గలదు నాకుం 

గానం దగినవారిం  గడువడిం బు తెంచి, కిలువ నంపు మతని బెండ్లి ౬ జూడ, 

ఆ, అనుచు బలికి వీ చలి నప్పుడే బొరుల,  నతనిపాలీ కనుప హయము "లక్కి 

సత్వరమున న్స సముచితగతిం గుశ, ధ్వూజుని. గాంచి కుశలవా రం లిపి, - 

ఆ. ఇంద్రునాజ్ఞ చే నువేం ద్రునిం దోడొ_ని, వచ్చిన ట్లనంతవై భనమున 
జనకునాజ్ఞ శే గుకధ్వబాః దోజ్కొని, వచ్చి రపుడు వేగవంతు లగు చు. 

ei 
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క ఫునుండు గుశధ్వుజుం డీగతిల దనయాద్వాయయు కుం డగుచుం దడయక వేగం 

లో 

GX 

sh 

em 

. చతురత నొప్పునట్టి ధ్రువసంధి కిల న నృరతుండు వుప్పె నా 

బున వచ్చి గ గాతమజునకు, జనకునకును (మొ క్ర వారిసమ్లుతి నొకచోన్, 

. శివిరకరకాంతవీ9 నాసీనుం డయ్యె 
నట సుదామనుం డనునుం త్రి కనియె జనకుం 

డాజిని సుతా ప్ప ప గుకుచాంధవాన్విశముగం 

దోడుకొని రమ్ము ఫపొమ్లు సంతోష మెసణగ. 1240 
అని పలికిన నతేండు రయంబున, . ౨. 

. చని దళశరథునకు నతుం డై ,జనవర మిము బిల్వ నంపె జనకేండు నన్నుం 
దనయగురుమం తి త్రియుతముగం, జనుడే చదరంగ వలయు మారు సమ్మద మలగన్, 

. అన నౌంగా కన్ దశరథుం డనుషమసంతోవ మలర నందజితోడం 

జని భర్తాసనగతుం డగు,చును నిట్టనె జనకుతోడ సాం పలకారన్. 1248 

. నరవర యీనసిష్ట ముని నాథుండు మత్కులటై దె నతేంబుగా 
నెజుంగుము సర్వకృత్యముల కీయన నక్ష గుకుండు చేవతా 
గుకునిభోం డై నకౌళికునిం గూడి నువాష్టులసమ్మతంబున౯ా 

సకసత మతు, ల స్రావ ము సర్వము వ కెజిశించు నింపుగన్. 1244 

ంధ్రుద్దు న ఫస్టు జనకుని దశరశాన్వయ క్ర నుం బెలింగించుట. ఉథుం- 

. నా విని యన్వనిష్టమునినాయకు శాజనకథీ తీళుతొ 
సావనజూ స్పవంశవధ మంతయు: జెస్పంగం బూని యి టను 

న్ఫూవర సత్య వాక్యిగుణభూవణ వేదుక సర్షలోకసం 

భావిత మైనసూర్యకులపద్ధతిం జె జె ప్పెన నాలకింపుమూ,. 1245 

అవ్య_క్షసంభవుం డన్యయుం డజుండు శాశ్వతుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ దనరు 
నతనిమానసపుత్రుం డై మరీచి జనించె నతనికిం గథ్యపాహ్టీ యుండు. పుమైై 

నతండుసూర్యునింగాంచ నతండువై వస్వతుండను మనువునుగాంచెనమితయశుని 

నాతం డిహకుమహోరాజుం గాంచె నాతండు కుతే గనియె నాతండు వికున్నీ. 

. నతండు బాణునిం గనియె నయ్యధిపతి యన 

రణుస్టం డనువానిం గనీయ నారాజు పృథునిం 

గాంచె నతడు త్రిశంకుని. గనియె మణీ యు 
నాతనికి దుందుమా రాఖ్యు. డవచరించె. 1246 

. అతండు యుననాళ్వుం బడసెను, నతనికి మాంధాత వుతై నన్న రపతికి౯ా 
సుతు జై సుసంధి వొడమెను, నతనికి (ధు, వసంధి వొడమె నననీనాథా. 

అతనితమ్ముండు ప్ర 'సేనజిత్తుం డన౦బడు, 124 

స్తుతచరితుండు గాంచె వననితుం డనువాని నతండు ధాత్రి న 
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వ, 

త్యతులవిభాలి చేల గని యాతని శ త్ర్రులు సాహాయు ల్మహోే 

గత శశివిందు లాజికి నఖర్వుగతిం జనుచెంచే స్ యుద్ధతిన్. 1249 

అయ్యనితుని రణంబునకుం జీరిన నతండు వారలతోడ నోవీనకొలంది సంగా 

'మంబుం గావించి యల్పబలుం డగుట వారల నోర్వం జాలక పలాయితుం డై 

మం త్రిసహితంబుగా హినువంతంబు. జేరి యందు భృగు ప్రస్సవణంబున నిన 

సించి కొంత కాలంబునకు మృతుండ య్యె నతనిపత్ను లిరవురు భ_ర్భ్భమరణ 

కొలంబునకు ౫ర్భిణు లై "ఆ యుండి యం దొక్క_ తె యొక్క_దాని మమూలు? 

జెబుప గరంబుం బెట్టిన 'నక్కాళింది వఏిషవేనన సహింపం జాలక యమ్ముహోపర్వ 

తంబుమోందం దపంబుం గావించు చున్నవాని భృగువంశశ్తేకి హుండై నచ్య వనుం 

జేరి వుత్రార్థిని యె యమ్మహాత్తునకు నమస్కరించి శరణంబు “వండిన. 1250 

చ, 

కు 

శే, 

క 

కే 

సీ, 

కరుణ దలిర్ప నమ్మునిశిఖామణి య త్తరలాథ్నీ. జూచి యో 
తరుణి విపత.నీతుకుండు "ఛార్మి కుం డు త్రము డర్క_ తేజు డ 

త్యురుతరపుణ్యుం డొక్క_నుతేం డొయ్యన నీ కుదయించు నంచు. జె 

చ్చెర గరుణింప న త్తరుణినీతకరాళిక సంతసంబునన్. 1251 

మునినొభునిపాదంబులు, దనఫాలము సోంక (మక్కి. తప్పక పురికిం 

జని యొకళుభలగ్నంబునం గనియె న్నందనుని నమృతకరసమమూ ర్షిన్ , 

గరముతోడ నె జన్మించెం గాన' నతండు 
సగరుం డన నొప్పె సంత తై శ్వర్వ్యుం డగుచు 
నతని కసమంజాం డన బుక్పై నతని కంళు 

మంతుడు జనించె భుజవీర్యవంతు: డగుచు. 1258 

ఆవసుభేశునకు దిలీ, పావనినాభుండు వుక్సై నాన్ఫపతికి గం 
గావతరణకారణ మగు, జ్యూవిభుండు భగీరథుండు జనియించ నృపా. 1254 

ఆమ్మానాభునకుం గకుత్, స్థయ్లైనాథుండు నుక సతత ప్రా లే 

యహ్మాధరణై. ర్యుండై, యామ్మ పతి కుదయ ముయ్యి న రఘువు నృపా. 1255 

అతనిసుతుండు పురుపా దకుం, 'డరంజే కలాప పాదు డనం ద నిలలో 

నతం డమరశంఖణునిం చె నతనికిం బుట్టై న్చుదర్శనాధిపతి నృపా. 1256 

అతనికి నగ్నివన్తా భఖిధు. డుదయించె నతనికి శీళ్రుకుం డవతరించె 
నతనికి మరువు మహోాత్తుండు జనియించె నతండు ప్రశుశ్రుకు నర్ధిం గనియె 

నంబరీనుని నాక డమితసమాఖ్యుని గడు వేడ్క నహాుమనింగాంచె నతడు 
ధన్యు యయాతి నాతండు నాభాగుని నాతండు నజుని నయ్యామల చరితుం 

తే, వీదశరథునిం దగం గాంచె నితనివంక 

జలధి హరిణాంకుం డై యల శంభుచాప. 
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 విదళనోచితభుజబలావిష్టుం డైన 
రాము డుదయించె లో 'కాభిరాము. డగుచు, 12571 

. ఎధిడ్తు జనకుడు వసిస్టునితోం దననంశ,కృమంబు6 జెళ్వుట. శ్రుతం 

న. ఈరాముండు త్రిలోకవిఖ్యాతపారుషుండును ననన్యసా మాన్య ప్ర తా సదీ పితుం 

డును సురాసురుల క భేద్యం బెనచంద్రమాళిశరాసనభం గం బె సావీగా నితేని 

ముహూత్తవ్రంబు చెలియు ' నీట్లేమహోవురుప.శిభాను మణికి నీకుమారి నీంగంటివి 

కృ తార్థుండ వై వె తివి భవదనీయంబు శుఖ"ంకితం బయ నీద్వతీయపుశ్రి కోను 

లక్షైణున వొసంగు. మోరామలత్షణుల కిరువురకు నయోరూపలావణ్యగుణం 

బులెచేక సమాను లై ననీకూ (తుల నిరువుర నొసంగు టడి యతియు క కృం-బె 
యుండు నని పలికిన వని జనకుండు వ్రీతుం డై కృతాంజలి యై యిట్లనియెం 
గన్యాప్రచానంబునందు. గులజుండు  స్వీకులంబు నిరవశేవంబుగా నక్కా 
ణింపవలయు నస్స త్కు_లక కృముంబుం జెప్పెద వినుము సరమధార్తికుండై స శ్వ 

_వంతులలో ను త్తముండై నీను యను మహారాజళిఖామణి మొప్పుం దత్స9భా 

_వంబు మారెజింగినదియె కదా యాభూపతికి ఏరన్టినంతుం జై నమిథి పు 

నయన్టిచలాధీశునకు సత్యసంధుం డై శ నపృథమజనకుండు పుళై నయ్యనంతా 

వల బ్రభునకుం లేజోవంతుండై నయుదావసుండు పుళ్లు నారసాొధినాథునకు ధర్మ 

క్ట జె డై ననందివర్గనుండు వె నావిశ(ంభరాభరునకు శూూరుం డగుసు శే 

తుండు వుక్సై నోధరారనుణునకు రాజర్షి మైన దేవరాతుండు వుకై నాధరిత్రీ 

విభునకు ధర్యాత్ముం డగుబ్బహాద్రథురదు పుక్హై నాధరణీపురందరునకు. 

ట్ర తాపవంతుం డోసమహోవీరుండు ప పుశ్చానావోణీంద్రు, దు,నకు సత్యవిక్ర కముండగు 

సుధృతిపుశ్తై నాసర్వంసహావరమిహి కాంశునకు ధృతీమంతుం ? కా చే నధ్ఫట్ట కేతుం 

డుపుళ్లై నావసుమతీ నాథునకు రాజో త్తముం డై నవార్యశ్వుండు పుక్సై నావ 
ఛాధీశ్వరునకు యశోధనుం డె డై నమరువుపుక్తై నానసుంధ రాజం భారిక్ గుణవం 
తుం డె డై నప్రృతీంధకుండు పు నాపృధిపీథవునకు ద్ వ్రమంతుం డగుకీ ర్తి 

రథుండు పుక్సై నామేదినీకాంతునకు జారి మొన బేవమీశుండు పుళై 

నానుహీవరో త్రమునకుం చేజోజు? సున్చుధుం 'డగువిబుధుండు పుళ్టై నా 

గహ్వారీభ రకు వంశక ర్త యెనమహీ ధ్రకుండు పుక్షై నాధా త్రీశునకు జన్యదుర్ధ 
రుం జై సకీ 6 ర్రిరాతుండు | వుజ్పై నయిన్టలాబలారిక్ బలవంతుం డై నమహోరో 

ముందు ఫుక్షు నక్కుంభినీభృన, ణికి. నీతిముంతుం డె డై నస్వర్ల రోముండు వ్పుక్తై 

నాజగతీప త్రిక సాధుపోషకు డైనహ్రా హస్యరోముండు వుళ్షైం 12593 

క. ఆరాజనుణికి ముకా, పీరానులకీ 4 శ్రిఘృణికి నేనును సుగుణో 
దారుడు కుశధ్వజుండు నిం, పారంగ నిరువురము సుతుఐ మైతీ నుజుసుతో, 

క, అం దగనుతుండ నగుననుం బొందుగ భూవిభునింేసి పొలుపుగ జనకుం 

21 
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డందమున ఫరోరవనమున, కుం దప మొనరింస జనియె గుణరత్ననిధీ, 1260 
అ. తండ్రి చనిన జెనుకః దమ్మునితోంగూడి, ప్రజలు సంతతంబుం బ్రస్తుతింపం 

దాపసేంద్ర, తాజధర్ష్య ౦బు దప్పక్ 0 యెను బూజ్య రాజ్యు మేలుచుండ, 1261 

ఆ. సై న్యయు కుం డగుచు సాంకాళ్యపురమున, నుండి వీర్యవంతుం డు గ కేజు, 
డగుసుధన్వు. జాజి కరుదెంచి సంరంభా మడర వేగ మిధిల నడ్డగించి, 1262 

క, వచ్చినవాండు సుధన్వుండు, చెచ్చెర శివకార్షుకమును సీతను వెస నా 
కిచ్చిన నిమ్మను "లేవని, వచ్చి రణ మొనర్చు మనుము నడలక నాతోన్, 1263 

క. అని చెప్పి యొొక్కాదూతను, ఘనముగ నాకడకుం బంస గ్రక్కున నేను 
_ న్వెనుం బడక ఇానితో వెస, ననిం జేసీ వధించితి న్మబహోశరనివాతిన్ 1263 

వ. ఇట్లు సుధన్వుని వధించి సాంకాశ్యంబునందు. గుశధ్వజు నభిషీ, కుం జేసితి నిడి 
మద్వంశ కృమంబు సర్వంబు నెజింగించితి నింక మునీంద్రా సత్యంబు చప్పక 
యేను వీరిళుల్క_ యగునీతను రామునకును రెండవకూంతు నూర్తిళను లక్ష్మ 
ణునకును( ద్రి కొద్దిగా నిచ్చెన నిష్వుడు రామలక్ష్మణుల క భ్యదయంబు గలుగు 

టకు గోదానపూర్వుకంబుగా నాందీముఖంబును సమావర్తనంబును చేయిం 
పుం డెల్లుండి యయు_త్తరఫల్లునీనత త్రంబు శుభ హయుతం టై యున్నది వైవా 
హీకంబు నేయుం డనిన నప్పుడు విశ్వామిత్రుండు వనీస్టసహితుం డై వై చే 
హాని కీ ట్లనీయె. 1265 

| 
శ 

క, ఇబ నివ్వాకువిజేహాుల, కులము లచింత్యములు ధర్హ్మగుణనిష్టము ల 
త్యలఘుయకో నిలయంబులు, తలపోయంగ నెందు లేదు తేత్సను మనఘా. 
నీరియును వీరన్దియు శౌర్యముగురు తేజము యశము బలముగుణముధనముమి 
యినువురకు సడి యే కావున, నరవర సంబంధ మది ఫఘనంబె చెల్లున్ . 1267 

శే, రామునకు సీతం దగ సుమిత్రాసుతునకు 
నూర్తిళ నొసంలెస టది చాలయు నో మింగ్ 

నీకుశధషజుకూం తుల నికువురను ను 

హీశభారతశ త్రు."మ్నుల కీయవలయు. 1268 

ఉ, ఆతతరూపయా ననవిహారవచోర చనాదిసద్దుణ 

వ్రాతగతి ప్రమా కావిభవంబుల నల్వురు నొక్క_భంగి వి 

ఖ్యాతి వహీంతూ; రీదళరథాత్త్యజులం గడు వేడ్క మోరు జూ 

మూాతల:నగా వడించుట సమంచితకీ ర్రియె గాదె మాడంగన్. 1269 

వః అని పలికిన నై ప్రచేవుండు కృతాంజలియె యమ్మునిపుంగవ్రుల కి ట్లనియె, 

సీ, మానిపుంగవులార మద్భాగ్యమున రాఘవులతోడ వియ్యంబు గలిగె నాకు 
జాల ధన్యుండనై తి సత్కీర్తి వర్ధిల్లై నన్వయంబు పవిత్ర మయ్యె నేండు 

-ంధ్రుద్దా. నసీస్థ విశాల మి తులు భరతళ త్ఫు,ఘ్బులకు గుళధ్వ్యజుకూంతుల నడుగుట, శ్రుతం 

ux 



ర్ం 

జాలకొండ ము, 168 

గో_ప్పలు శా స్తలు గురువులు గతులును సారభూతులు మాకు మిరె కారె 

వ్రీయముతో మోకు చెప్పినయట్ల మా కుళధ్వజునిపుత్రికల నిద్దజును వేడ్క 

. భరతశ శత్రు ఘ్నులకు నిత్తుం బ్రాభనమున, రాఘవులు 'నల్వుకొకళు భరమ్యలగ్న 

ముందె నౌల్వురహాణి గ గ వాణములు దగలజలుపునట్లు ఘటింపుండుశ్యాస్త్రపణితి, 

అని పలికి వెండియు ని ట్లనియె, 1272 
తాపసులార యీదశరథథ్నీతిభ రకు మత్పురం'బయో 
ధ్యాపురమట్ల మొ నజలు నాయన వై6 దగ చేర్చు సత్కృృపళా 
నాపయి+ జేర్చి మరలు ఘనంబుగ ( సర్వము నిర్పహి*ంపుం డే 
యేపను లెట్లు సేయ నగు నింతయు భారము మీాబదెసుం డింకన్. 1278 

వ. అని పలికిన “నతనిపలుకుల కలరి డశరభథుండు జనకున కి ట్లనియె. 1274 

మోారన్నదమ్ము లిగువురు, వీరు లసంఖ్యేయగుణులు విడువక మాచే 
నీరాజసంఘ మంతయ్యు వారక నీబుషవులు పూజ వడసీరి మిగులన్, 1275 

దశరథఘం్డండు కుమారాభ్యుద యంబు కొ ఇక గోదానంబు: గావించుట 

భంతునిమాతులుం వగుయుధాజిక్తు దశరఖునిక వప నచ్చుట. 

వ. వనింక విడిదలకుం బోయెద మోకు శుభంబు గలుగు. గాక య్రని పల్కి, జన 
రునిచేత నావముంశ్రణంబు వడసీ వసీష్టవిశ్వామి త్ర సహితంబుగా నిజనవాసంబు 

నకుం జని మణునాండు ప భాతేకాలంబున విభ్యు క్తపషృకారంబునం బితృ చేవ 

తల నర్చించి గోదానాఖ్యకర, బు గాపించి కుమారుల యభ్యుదయంబు 

క్ోజురు6 గలధాతాంచితఖురవిపాణంబులును దామ్రపుచ్చంబులును గాంస్య 
దోవానంబులునై సనత్సలై న పాండిమొదవుల నొక్క్కాక్కని కొక్కాక లక్ష 
మహీసురుల కొనంగి దశ ణార్థం బనంతధనం బొసంగి తక్కినత్రూహ్ఞాణులకు 
రత్ననునర్ల వస్తాదు భొెసంగి కృత గోదాను లై ననందనుల వేతం బరివృతుండై. 

ప్రుసన్నచిత్తుం డై డై నయద్దశరథుండు లోకపాలపరినృతుం డై జైన ప్రజాపతియుం 

బాం బ్రకాశించుచుంటె నట్టియెడ యుధాజ “నుభరతునిమూతులుండు 
తనతండ్రి యగు శేకయాధీళుండు డాహీత్రుం డగుభరతునిం జూచయవేడ్క_ 
దన్ను ఘు క్తెంచిన నయోధ్యకుం జనుదెంచి యచ్చట బుత్రసహితుండై 

దశరభథుండు క వివాహోర్థంబు మిథిలకుం బోవుట యెణింగి యతిత్వరితగవమునం 

బున మిథిలకుం జను దెంచి దశరనుని సందర్శించి కుక్రలం బరని యాగమన 

ప్రయోజనం బెణీంగించిన నద్గశేరభుండు పూజూష్ట్టం డగునతినిం బరనుస త్కా 

రంబుల బ్రితునిం జేసీ యథోచిత వ్థపారంబుల బ్ర న రిం. చుచుండ' నంత 

నారాత్రి చ చిన నుజునాం డరుణోదయంబున దళరథురడు పుత్రస హితంబుగా 

యథో చితకర్త ౦బు లాచరించి నసీష్థా దిమునులం బురస్క_రించుక గొని యుచ్చేవ 

శాలకుం జనియె నంత గాముండు 'భ్రాతృసహి హితంబుగా నానావిధమణిభూవమణ 
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వస్త్ర మాల్యాను లేపనంబుల చేత నలంకృతుం. డ్. వసిష్ట విశ్వామిత్రాది నువ 

రుల చేత గృతవిప పహావాసూ శ బంధన మంగళాచాకండై. నిజయావహ౦ బైన 

_వివాహానుళూపళుభముహూ రంబునందు మహార్షిస మేతుండై డై యుక్సవశాలకుం 

జనుచెంచె నంత నగ్గశ రథ మహీ నాథుండు కృతశౌతుకమంగళు లె నకుమా 

.రులం గూడి నసిస్థపీశ్వామి త్రాది రువార్టులం బురస్క_రించుకొని నానాస్ధ మం 

OX 

er 

తె. 

గళ వాద్యఘోవషపురస్పరంబుగా జనకనుహీనాథునిన గరద్వ్వారంబు నేరంజని 

యె నప్పుడు వసిష్టుండు జన నకునికడకుం జని యి ట్టనియె. R76 

డా వసేస్టుండు జనకునికి దళరథు;డం నకద్యారంబున నున్హృవాం డని తెల్పుట. చుశా 

ఇజలువుగం గృతకాతుకమం, గలు లగుతనయులను గూడి కాకుత్ స్థవరుం 

డెలమిం జనుదెంచి వేశ్ళ_ం, దల వాకిట నున్నవాడు దాతను జూడన్. 1271 

. చాతచేం బ్రత్మిగహీతవే దాన య త్రి ల్ హోదికములు దీర్పవలయు. 

గాన నీవు. "పండ్ల కార్యంబుం గాపంచి , నేర్పుతో c బ్రతిజ్ఞ నెజపు మధిప. 

అని యిటు నని ప్రముని పా ;వనచారి త్రకుండు వర్కు బరమోచారుం 

డనుపమధక్ష్య విదుం దగు, జనకుం డిట్లనియె మరబ సంయమితోడన్. 1279 

| ఎలమితో, * దనకడ్డ మె వ్యోండు వాకీటం దనకాజ యొసంగ స్వోతంత్రు తుం డెన్వం 

డనఘాక్ష్మ తనయింటం దనకుసందియ మేమి యూహింప నిది శనయాకుగాడె 
మానుగ గృతసర్వమంగ శాబారులై మతు త్రికలు వేదివుధ్యిమందు 

జెలువొప్ప దీప్తాగ్నిశిఖలకై వడిం బ్ర కాశించుచు నున్నవా రంచిత ముగ 
ననభు విను మేను నీవేదియంచె యుండి 
కుతుక మల రార మోరాకం గోరు చున్న 
వాడ నందుకు గాలయాపన మవిఘ్న 

ముగ వివాహంబు సేయుండు ముదముతోడ. 1220 

అని పలుక నపు కు మునీఫత్కి యనుమతమున దశర భేంద్రు దు డఖలమునులతోం 
దనయుల. దోడొని గ్రక్కున, మునుకులుండు వివాపా వేదినుధ్యము. జే రెన్, 

చుడు సీతారామవి వాహ ఘట్టము + చిరుం 

జనకుడు వసిష్టుం గనుంగొని, మునిపుంగవ మిరు సర్వమునియుతముగ రా 
మునకు వివాహ క్రియ గ గ్రక్కున. గావింపుం డ్రికం దడవుగూడ ద్ర 

భగవంతుం డై నవసిష్టుండువిశ్వామి త్రశతానందులం బురస్మ_రిం చ చుకొని ప్ర, 
_మధ్యంబున ” శాస్తో క ప కారంబుస వేదిక నిర్మించి గంభేపుద్పంబులనంక Co 

రించి సువర్ల ర్రపాలిక లను సాంకురంబు లగు కరళరీ కే ౦బులును సంకుగాథ్యంబుల గుశరా 
వంబులును నధూపకంబు లగుధూపపొత్రంబులును శంఖరూపపా శత్రంబులును 
స్రుక్సు) నంబులును నర్భి ర్థ్వష్ట పాత్ర త ంబులును లాజపా శ్ ౦బులును నకేతబా త్ర తం 
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బులును సమంబు లగుద దర్భలును సంఘటిం చివిధిమం శ్రపూర్వక ంబుగావివావా 

"వేదికయందు వహ్నిప్రతిఘ్రాపనంబు, చేసి మంగళ రొహనోనుంబు లాచరించె 

నంత జనకుండు సర్వాఘరణభూమిత కై యెనసీతేను రావించి వహ్ని సమత్ంబున 
రామున వ భిముఖంబుగాం గూర్చుండ నియోగించి కౌసల్యా నందవర్గనుం డగు 

రామున కీ ట్లని 2841 

"కే, నాతనూజాత నాభ యూసీత నీకు 

క్ 

య 

Ee 

ధర్మసహాచరియె సంతతంబు ఛాయ 

గలి తననుగతయె యుండు నీకొన నష్టకరముం 

గరమునః బ్రతి గ్రహింపుము. గలుగు శుభము, 1285 
అని పలికి సమ్ముదంబున, జనకుడు శుభనుం త్ర పూతజలమును వెస రా 

మునికరపంక జమున విడి, చెను సర్వజనములు స సంతసించి నుతింపన్. 1286 

. అప్పుడు సురవాద్యధస్టను, లుస్పరమున మొనసె వేల్పు లొగి విరివానల్ 
కుప్పలుగా గురిసిరి ముదు మొప్పంగ నాడిరి సుపర్వ యాంపిజ్ఞనముల్. 180% 

_ఎంర్చుర్దు జనకుడు లక్ష్మణ భర తళత్రు తు ఘు లకు నూరి" 5 శామాంశవీ శ్రుతక్ రుల నిచ్చుట. శుథుం 

. కట్టు మం శ్రోదకపురస్సరంబుగా దనపుత్రి, నీతను రామున కొసంగి హర్షపరి 

ప్పృకుండై జనకుండు వెండియు. 1285 

. లవ్షణ గ కొమ్ము లమేణవర మైనదని నూర్తి భను మ తనయ చెలమి( 

బరమ్వార్ష ంబున భరత చేకొ నవ్యఘన “కేశి మాంకవీకన్య నిపుడు 

శత్రుఘ్న "మోదం బెసంగ ప్రత! ర్రికరము గ హీ ం౦వుము కరముచేత 

నలువురు నయధ ర్మ మలర బక్నే వంతు లై 3 సుసంతురుగాక యనుచు బలుక 

. జనకువచనంబు విని రాజతేనయు అపుడు, నెమ్మితో రాజసుతల పాణి ౫ హణము 

లర్థి. గావించిరి వసిహ్టుననుముతమున(, దల్లి దండ్రులకోర్కులు పల్లవింప. 

॥ అంత సుముహూ ర్తి నునీ సమ్మదాత్తు లగుచు 

నడిమి తేర దీయ రఘుకుల నాయకుండు 
క | | 
సిత నెమ్లైోముం గాంచి హర్షించె రాము 
మోము గనుగొని యల నామోహానాంగి. t290 

. రమణుని ముద్దు మోము. గని రాకసుధాంళుని నిండువెన్నెలం 

గొనుకు వహి ఇంచు కొల్పబనం గోమలి వాలికచూపు లారఘూ 

_త్తృమురమణేయదివ్వపద తా మరసంబులమోండ 'సెంతయుం 

పు ముద ముర “అల! ప స ణమిలుశె స గ ట్రైమద మెబర్చు న్రాలెం బతిపానవములం బ్రణమిల్ల సె వడిన్ [291 

, జనకజ మోము: జాడ మజ చన్షవం జాం నోరు. జవ 

ననుంగొన నవ్వుల న్నడుముః గాంచంగం గోరు సునుధ్యముం గనుం 

గొన మజి యూరువుల్ గనం గోరు న రేంద్రుమనంబు భూవరుల్ 
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దనియక యు త్తరో త్తరపదస్పృవాలే కద యొన్నిచూడం గన్. 1292 

తే. సరసిజానన లావణ్య నరసి లోన, నలరువికసి తాబ్దంబులో యనంగ రాజ 

వరుని చూపులు సతిమేన న్రాలె శధికరములు కుముదిని కె వెంజూలవా వ్రాలినట్లు. 

తే, దళశరథకుమూరనరుని సౌందర్య వార్థ 

కడరి యెదు రెక్కు_ మోనులొ యనం సీత 
వాలుచూపులు పతిమిోంద ప్రా లె నవుడు 

రాజుపై వ్రాలు ఘన చకోరములకరణి, 1294 

వ. అంత. 1295 

క మంగళ వాద్యురవంబులు, సంగతి గా మెండుకొనంగ జననరసుతు ల 

యస్టింగనల యబు తే గట్టిరి, మంగళసూత్ర ములు చతురివుం గ్రమయు కిన్, 

వ, మజణియు. శుముంబున నమూల్యముక్తాఫలంబులుతలం ద్రాలుంబోసి చా రానిితు 

లె యగ్నికి కి వేడికి జనకునకు మవాస్థలకు న వృద్ధరాజులకు బ్ర బచవీణంబు. గా 

వించి రప్పుడు వసిష్థవిశ్వామి త్ర నాను'జేవాది పరమర్దులు దీవీంచిరి సభాసదులు 

వార్షి ంచిరి నందిమాగధులు చయశబ్దంబులం గ్ శ్రించిరి వేల్చులు కుసుమవృషీ. 

గురీయించిరి చేవదుందుభోబలు మై్రయించికి రంఛాదు లాడిరి గంధర్యులుపొడీ 

రప్పు డమ్మ సోత్సవంబు పరమాద్భుతదర్శనం బై మయొప్పె నంతనారాజనందనులు 

తమతమయగ్నులకుం బ్ర బదతీణ త్రయం బాచరించి సాంగంబుగావి వావాకుభ 

కర్శంబులన్నియు నిర్వ ర్త ర్రించి భాహ్య నమన్వితుై యుపకార్యలకుం .జనిరి దశర 

నుండును నృతోచ్వావా శై నవుశ్రుల నవలోకించుచు వసిష్థవి క్వామిత్రాదిమ 
హసష్టలం గూడి బంధుసహీతుండై వీజబుందం జనియె నంత నమ్మణు నొండుం 

చ్. జనకు డు రాఘువుండు కడు సంతేన మొప్పంగ గాధినందనుకా 

ఘనతీరపూజలం దనిపి కౌతుక మొప్ప నుతించి వేడ్కతో 

ననిచిన నాతం జే” మిహి కాద్రికి నంతే సమ_స్తరాజుల 

న్షనకుడు సత్కరించి వరుసం బనిచె న్వెస వారిపీళ్లకున్. ' 1298 

రురు దక రుడు జనకునిచేకం బూజితుం డై డై యయోగ్యకుం బోవుట. చ్రుధుం- 

వ. మజియు దశరథుని ననిస్థాదినువహాగ్దులను సముచిత ప్ర కారంబునం బూజించి 

తనపు త్రికల కచేకశతసహ స్రగోవులును ంబళంబులును బెక్కు చతురంగ 

బలంబులును నలంకారసహీ తేంబులునా దివి నాసంబులు 3 నెన దాసదానీజన 

సహా స్తంబులును సువన్షై మయం బయినహిరణ్యం భొక్క_కోటియువకా క్తి కీకంబు 

లొక్కకోటియుం గో టీవిద్రచుంబులును గన్యాధసంబొసంగికొండొకదగారంబు 

తోడ నరిగి సముచిత ప్ర" కారంబుగా నీషుకో లీ నిజనివాసంబునకుం జనియె 

నాదశేరిభుండు వై దేవు సామం త్రి, అంబు వజసి కొడుకుల. గోకడం ఈ ననర్ష 

రత్నాందోళికల నెక్కి_ంచుకొని ఫురోః హీ తామాత్యసా మంత భృత్యపరచారక 
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వందిమాగధ వా దకగాయకనటన ర్త కాదులంగూడి సెన్యోవేతుండై. హృద్యం 

బు లగుముంగళ వాద్యరవంబులు సెలంగ మరలి య యోధ్యకుం బోవు నెడ, 

రుడు. దశరథుడు మార్లమున దుళ్ళకునముల6 గని వితర్కి.౦చుట, శ్రుతుల 

క మొదల ఖగ పృకరంబులు, భిదురకరోరస్వ్టరములం బెల్లుగ మోసెం 

బదపడి సౌమ్యం బగు మృగ, కదంబము . ప్రదఖ్నీణంబు గాం దిరిగ రహిన్, 

క, అ త్తెజింగు. సూచి రఘువం, శో త్రము డగు నాదశరథధుం చమూహీంచి మనం 
బు త్తలపడ వెసం దాప స త్తముని వసీస్టుం గాంచి చయ్యనం బలికెన్, 180! 

క్, బది యమిశారణంబో, మొదల ఖగము లుగ భంగ మో, సెడు మృగముల్ 

పదపడి వలపటం దిరిగొెడు, మది దవాతవావొడమె నింత మాకుం జెప్పుమూ. 

చ. అనవిని మానినాథుండు నృపాగణి కిట్లను వింకు ముంగల 
స్ధనముగ నొక్క_యాపద దగ న్చోడము న నహి నంతలోనం జ 
య్యన మితివెట్ట రానివిజయంబు ఘటిల్లునో నోడకుండు వుం 

చనునెడ దారుణాశుగధు తాతతధూళి జగంబు మ్రింగినన్, 1808 

చ, కరివారిసై న్య మొండొకటి గానంగ లేక గలంగి పాతె న 
త్తజీ రథికుల్ రథంబుల నుదారత డిస్షి పరిభ్రామంబునం 

బరువడిం బాత్ రు సగ గలి భానునికాంతులు మా సెం దారక 

బ్ధరపయి వ్రాలె దిక్క_లు గలంగెం బయోనిధు .లింశె నెంతయున్. 1804 

వ. ఇట్టిమహో త్పాతంబులు వుట్టినం జూచి సవు త్రకుం డై గదశరభుండును వని ష్టాది 

మునులునుం దక్క దకీక న సరష్టిజనంబులును వలంకుచుండిని ముటియు 

నయ్యంధతమసంబున మునింగి యేమియుం దోంచక మైన్యంబుభస్య చ్చ 

న్నం బైన తెజంగున నిశ్చేష్టితంబె యుండె వట్టియిడ, 1805 

-ంచుర్టు ఘారామనొద్దకు బరశురాముండు వచ్చుట. క్రుర్చుం- 

సీ మనములో. బొడమినమహీతేకోపరసంబు వెలికుబ్బెనా స్వేదజలము లొలయ 
జయలక్ష్మీ చే నొ” జ్చుసంగుమృణాళి కతోడి పద్య ౦బనా ఘోరపరశు నలరం 

దతకోప పలీఖశిఖాతేలి వెలిం బరెఫనాం గన్నుల? గంజాయ గడలుకొనంగ 

వీరరసాంభోధి వేలావిధంబున వికటటభయంకర భు9కుటి మెణయ 

తే. నమితగతితో నొనర్చు తపోగ్ని మిడిసి 
వకాళివై సుడి గొన్న పెన్మంట లనంగ 
నెగడు కెంజాయ రంజిలు నిడదుచజడలు 

బ్రాల లోకభయంకరాకారుం. డగును. 1806 . 

చ, ఇరునదియొక్క_మాజు పృధథిఏీళుల నెల్టం గుఠారధారచే 

దర మిడీ శ్రుంచినట్టిజమదగ్న సుతుం డరుదేరం గాంచి యం 



168 గోకీనాథ రామాయణము. 

దజు భయ మంది రాదశరథణీ తిభ ర్త ర వసిష్టముఖ్యథీ . 
వరులను భక్తితో భయనివారకమం త్ర ము లుచ్చరించుచున్, 1807 

రుడు పరకురామునకు బువు లందటు బూజం జేయుట, చఢుం- 

. ఈతండు మున్ను తండ్రి పగ కెంతయు రోషకపాయితాముండై 

క్ర త్రీతలనాధుకీం దగ వధించి రమా డయ్యు నీ . 
రేపే నిజేలకో కనికరింపక గిన్మ_వహీంచెం గ్రమ్మజన్. 805 

* అనుచు. దలపోన్సి బ్రహ్మను లర రసము PR గాని" 

భీమదర్శను భార్లవరోము జేర 
చేవ చుత్పూజనంబుం ట్ర, త్రి గ్రహింపు. 
భాక్లవ యటంచు మధుర సబల్కుటయును. _ 109 
మునిద _త్తీసపర్యను గై, కొని యట నిల్వక ప ప్రభూతకోపం బడర 
గనుల 'హుుతాళనకణములు, చినుకంగ రఘంహాముం జే ఆం జడిముడి వడుచున్. 

+ మజీయు. గై లాసంబుకరణి దుర్గ గుండును గాలాగ్నియుంబో ల దోస్పహూుం 
డును విద్యుద్దణసదృళుండును మేహాపరశ్వథాలంకృతవిశాలస్క ౦ధుండును శర 
చాపధరుండును నై త్రివురఘ్నుం డై కై నసామోచ్చంభుండునుంబో లె దుర్నిరీకుం 
అదం జై పానకునిభంగి వెలుంగుచు రాముని మో,ల నిలిచి యి ట్లనియె.. 1811 

-ంధ్రుర్టు పరశురాముడు రఘురామునితో ఫఘాోరంబుగాల బ ల్యటు, ర్రైర్రుంా 

. దశరథ రామ నీవు బలదర్ప మెలర్చ విదేవావీటిలొం 
బళుపతిఘోరకార్షుకము భగ్నముం జేసినమేటి వంచు చే 
విశదముగాంగ నింత విని వేగమె చూడల నచ్చినాండ న 
నృళుపతిశిష్యు. డై డైనయల భాల్లవఠతామునింగా నెబుంగుమూా, 1812 

- జనవరపుత్ర, జీర్ల మగు శంభునొనాప ముం ద్రుంచు శుఘనం 
బనుపమలీం నాదువిశిఖాసనముం బరికింపు పేని గ 
కొని వడి నెక్కు_ వెట్టి శరకోటి ఘటించితి చేని రాము నీ. 
ఘన భుజళ_ SY జూచి వెనుకం దగ నిచ్చెద ద్వండ్వయుద్గమున్. 1818 

దధ దళరథుండు పకకురాముని సవినయంబుగ ననునయించుట, శస 

. అన విని భీతుండై. దశరథాధిపు. డంజలిం వేసి ఇ దైన్య మా 
ననమునం దోంపం జ.ల్కై. మునినాభునితో ననఘాత్ర భూమిభ భ్భృ జ్ఞనములం ద్రుంచి త్రుంచి తుది శాంతుక వై కడు 'ప్రవానిష్టచేద 
'బ్రణుతికి చెక్కే తీన్ర కృప బాలుని రాముని బ్రోవ దగున్, 8104 

 భానురవర్య భార్ల్షవ్రుల పుణ్యకులంబునం బుట్టి భ తో. 
ఆయనే! వాసవనహిబ్బముఖ్యనురవర్యులు ప్రా ప్రార్థన సేయ నన్హస 
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న్నాాస మొనర్చి కాశ్యపున కర్ణి సమ స్తధరిత్రి నిచ్చి శు 

ల్లాసముతో మ హేం దృకుధరంబున శీగలి గవ ము న్నొగిన్. 1915 

చ 'ఇరువదియొక్క_మాజు ధరణీశుల నందజు. ద్రుంచి మేటి నె నై 

పఠరలొడునీకు మానివర బాలుడు రాము డనంగ నెంత ౧౫ 

సురుచిరప్గ గ్స్హాం నుల జూడక నే ట్ర తుకంగం జాల నీ 

ఘురగతి శామభ ట్ర ద్దు ( చెగల జూడకు నీప పప వా శ్రయించేదన్ . 1816 

వ. అని బహాప్రకారంబుల నద్దశరధ్ధుండు ప్రార్థించిన నప్పరశు'రామ చేవుం డతని 

పలుకుబయిడ ననాదరణంజుం జేసి రాముసీ క్రి ట్రనియె. 18:7 

రురు పరశురా ముడు రఘురామునికి శె సై వై ఫ్లవధనువులమయుత్స శీ జ ప తు కారంబు6 కెబ్బుట. చుం 

ఊఉ, మున్ను సమ స్త చేవమునిముఖ్యులు ప్రా ప్రార్థన సేయ వేడ తోం 

బన్నుగ పిశ్వక ర్మ నిరపాయముగా? దనశిల్ప నె ప పుణం 

జెన్నిక కెక్కం జేసెం బృధథివీశ్టర చాసయుగంబు మేకుభూ 
భృన్నవసారము నుధరభిత్కఠిన త్వముః గల్జునట్లుగన్ . (315 

. ఉ. ఏపున *వేల్పు లందజు నహీనబలాన్విత మై తనర్చు త 

చబ్వాపయు గంబులోన నొకచాపము శూలి కొసం నయస్టిప 

శ్తాపలి డాని జేకొని కరంబు బలంబుం దలిర్ప లోకసం 

తాపము నిక్షరా_ర్రియుం జనం ద్రివురంబుల. గూల నొక్క_టన్ . 1819 

క, రెండవది యినఘన కో; దండము నన్యున కొసంగం దగ దని వెసనా 

ఖండలముఖినీర్షరవరు, లండజగమనున “కొసంగి రద్భుతభ ౮గిన్. 1320 

ఉ. అంత సుపరుర్షి లందజు రమాధిప శంకరదోర్చలాంతరం 

బంతేయు జూడంగోరి ముద మారంగ నందొకనాండు భారతీ 

కాంతునితోడ న త్రెజియగు ల్ ఫక్కున. డెల్పిన నప్పితామసహూుం 

డెంతయు గ్స్దం జేసె సె బరమేశర మేళులకు ని న్విరోధమున్ . It 

న. ఇట్లు జాతరోషు లె యప్పురాణపురుషు. లికువురు కోదండంబులు గొని పర 

స్పరజయకాంచలం దలపడిన నయ్యిద్దజికు ఘోరం జై నసంగ్రామం బె 

నప్పుడు. i822 

క, సుంకారంబున వెస ముజి, శంకరుం డటు ధనువుతోడ స్తంభితుం డయ్యె 

నృంకజభ వాదిసురు లా, వంకకుం జనుడెంచి వారి గావించి రొగిన్. 1828 

శే, అనిమిషులచేతం బ్రార్థి తు లై పినాక 

చకృపాణులు జగములు సంతసింపం 

బోరు సాలించి తవములోనం బొందు చేసి 

చనిరి ముదమున నొతీీయసదనములకు, 1824 

శే, అంతం బరమేన్ది వాసవాద్యమరవరులు, శంభుస త్త వ్రంబుకం కొ నీచ క్రిస త్త 

సిపి 
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మెక్కు_డని తలపోయుచు నేగి రధిక, సమ్మదంబున( దవుతముసదన ములకు, 

అంత రుద్రుండు తేనచాపంబు విచేవులలో ను శ్రముం డై న దేవరాతుం డను 
రాజర్థి కిచ్చ వమ్టుండు సరపురంజయం బగుతనచాపంబు భార్లవ్రుం డైన 
బుచీకున కిచ్చె నమ్మహోత్తుండు నుజ్టినకుం డై నజనుదగ్ని కొసంగె నమ్మని 
శెమ్టండు న్య _స్తళస్తుం డయి తీపోననంబునకుం జని యందు. గా_ర్రవీర్యుని 
చేత వాతుం డయ్యు నంత నేను బితృవధంబుం. జూచి బాతరోషుండ నై 
వైప్తనం బగుచాపంబు గొని యిరువదియొక్క_మాజు శోధించి యర్జునాది 
రాజుల నంవణు నిశ్నేషంబుగాం బరిమార్భే జగం బంతయు నత్షత్రంబుం జేని 
వసుంధిర నెల్ల యజ్ఞాంతేంబునందు దత ణార్జంబుగాం గాళ్యపున ర్ాసంగి 
మ హే+ం నృకృత కేశనుండ నె తీపంబు సేయుచుండి నినధనురిషిభదనంబు విని 
నచ్చినాండ నిది వై న్లనం బగుచాపంబు మత్కరంబునం గ్రాలు చున్నయది 
ద్నిం బలి గ హీంచి తత్త ధర్మం బవలంబించి సజ్టుంబు. జేసి శరసంధా 
నంబు. గావించిలి వేని యవ్వుల ద్పంద్వయుద్గం బొసంగెద నని పలికిన నా 
రామభద్రుంతు పరళురామునివచనంబు విని పితృసన్నిధి గారనంబువలన నియ 
మితకభుండై నయంబున భార్ల్షవరామున కి ట్లనియె. 1826 

యడై రఘురాముని చేత. బరశురాముండు ఛగ్చవీర్యుం డగుట త్రైధిం- 

_ అనఘాత్మ్మ మితండ్రి యగుజనుదగ్నిని జలమున మైహయు ల్బంపుటయును 
దానికి నీ నల్లి తస్పశ యిరువదియొకవమాజు శోధించి యుర్చిపతుల 
వరపరశ్వథము చే నజ్కి చంపుటయును నరుసతో చేను సర్వంబు వింటి 
సలమితోడం బిక్యాణ మోంగుట కబ్బంగీః 'జేయంగ సుతునకుం జెల్లు ననుచు 

.నొది సహించితి తు త్తధర్మంబునం దశ కునింగ నన్ను దల(చితి సెం నింక 
నాదు తేజంబు భుజవీర్యనై పుణంబు, నంతేయును నేండు చూడుము పంతమేల. 

. వెజవనినన్ను నింత వెజవీంపంగ వేటికిం 'దెమ్ము నీథను 
ర్వీర మని జానుదగ్ను న్లీనికరంబున రాజిలు చాపబె ణము 
ల్బమవడిం గేల నందుకొని బాణము ఏంట ఘటించి కన్నులం 
జుజచుజ కెంపు సాంసపెసంగం జోచీ రయంబున రాము? డిట్టనున్ . 1828 
ద్రావాణుండ ననియు బరంగ విశ్వామిత్ర, బాంధన్రండ ననియు భో క్రితోడ 
మున జీవితంబు గొనం జూలు నట్టి యి ఇవిళిఖ్లు ముగ భంగి విడున నైతి. 

వహాక్యా యిది దివ్యం బైనవైప్లవనాయకం బమోఘంబు గావున దీనిచేత 
భవదీయపాదగమనళ క్రిని ఖండింవెద నట్లు గా బేని తపోబలసముపార్టితపుణ్య 
లోకప్రాపణళ కని హరించెద నీరెంటిలోన నీయభినుతం బెయ్యది యెజింగింపు 
మని సంరంభ విజృంభితుండై పలికిన దశరథ రాముని రూపలతణం బుపలతీంచి 
పరళురాముండు దర్పబలోత్సావాంబులు వదలి భై ర్యంబు విడిచి చేష్టలు 
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మాని నిర్వీర్యుం డై. ₹త్రాకారంబున తీచ్చవడి రామేనివదనంబు సూచు 
చుండె నప్పు డయ్యద్భుతకర, ం౦బు వీలోకించి య చ్చారు నొందుచు ట్రహ్హాయు 

నింద ప్రముఖదిక్పాలకులును చక్కిన సు రాసుకయత.గరుడగంధర్వకిన్న ర 
కింపు! రుషనిద్ధ సాధ్య చారణాదు బంఒరంబునం, బన్ని బహు,ప్తకారంబుల శర 

చాపధరుం జై నరాముని మహోనుపీమంబులు వక్కాణించుచుండి రంత. 

గొంతనడికిం చెలి వొంది భారగ్లవరాముండు మందవాకష్టింబున రామున 

క్ర ట్రనియె. 1880 

_ంర్భకు రఘురాముడు పవక: రామునిపుణ్య లోక ములీ పే బాణ పృయోాగ ంుం జేయుట. శ్రురుం- 

ధి 
గే? 

లో 

ర్ 

బపహ్వాణువ్టం డగు కళరపబ హా వా కిచ్చితి ము న్నుర్వి యెబ్బ నమ్మునివరుం డు 

తేన -జీశమున నుండ డగదు ఖా మనీ నచేన సల్లు -చేసెడువా వాజ్ న ని ప్రతిజ్ఞ 

నటికి నాంటంగోతె వరమ హేం్రాద్రినై పె వసీయించి సన లెబ్బ వసుధ యెల్ల 

దిరిగి శేలు నివాసగిరికిం బోవ్రచు నిట్లు కాలంబు వెరువ్రున గడ పు చున్న 

. వాండం గాన మగ్గలి నేయనలదు నాదు, పాలిపుణ్యలోకం.బులు వీల సేయు 

మనిన నారాముం డట్లకాకని రయమునం గడంగి యాతనిపుణ్యలోక ంబు తౌ. 

డు సరళురాము శు రఘువాముని. ద్రైళంసించుట.. శుశాం- 

అంత నస్పరళురామ దేవుండు రామశరాభిహాతంబు లై నస్వార్షితపుణ్యలోకం 
పులు విలోకించి వెండియు రాముని ఏశ్నీంచి మహాత్తా "నీవు జగద్దురుండ 'వెన 
సుదర్శనధరుండవు భనదీయమాయానుహా శ్ర ఏం బెలుంగ నెళ్యం డోపు 
రణంబున నీకోడుట నాకు( నొజంత కాదు భవదీయదివ్యపరా క వుప్ర కౌరంబు 
సూచి బేనర్షి ౫ణంబులు గగనంబున నుండి బహూ ప్ర కారంబుల నక్కాణించు 

చున్నవారు నీ సవ దీర్థాయుమ్మ ంతుండవై శిష్య పతిపాలనంబును దుష్టశిక్షణం 
బును గావించుచు ధర్మ సంస్తాపనంబు సేయుచు! గ్ రినుంతుండ వు గమ్మని 

దీవించి ప్రదవీ.ణంబుం జేన్ మహే ౦ద్రవర్వతంబునకుం జనియె సురాసుర 
గణంబులు ౮ రాముని ట్ర స్తుతించుచు. దివంబునకుం జని రప్పుడు స సుఖస్పర్శంబు 

ల వాయువులు విస్ దిక్కులు కౌంతియు కంబు లయ నంత రాముండు 

ప్రశాంతాత్తుం జె యమృవానీయవాణాసనఆబును ఛరంబును వరుణున కొసంగి 
పో ప్రముఖపరనర్దులకు నమస్కరించి వివ్వలుం డై జె నదళరథు నవలోకించి 

యి ట్లనియె. 1832 

యుత దశరథుడు వుత్సులతో (గూడి యయోధ్యాపట్ట్రణంబు6 (బ్రైవేశించుట, ర్టురుం- 

ఘను డగుభార్షవరాముండు, చనియెం దగం జాతకాళిజలదముం బోలెలా 
మనసేన భవచ్భాసనుమును గోరెడు నానతిము పురమున కరుగన్. 1808 

న్ అన వని సంతోషము మది, జనియింపలగ నృపుండు రామచం దు బునర్గా 

తునింగాం దలంచుచు రాగం,బునం గౌాంగటం జేర్చి శిరమమూర్ నీ యంతేన్', 
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Qo 
వ, బంధుమి గృపుత్రామాత్య సాగుంతేపురోహి తసేనాసహి తుం డై మంగళచాద్య 

ల్ో 

ఘూోేవపురస్సరంబుగాం గదలి మెశనెశ నెదుర్కొనుపొరుల నవలోకించి 
మెన్నించుచు సుముహూస్వంబున నజఎసా యా మాజ్యలవ్నీని వాసం బై బె నయయో 

థధాళ్యపట్ట ణంబు6 టబ వేళించి న్స్ కృసమ్లార్జితంబును బీర్ల ర్ల కుసుమోత్మ_రంబును 

బ తాకాధ్వజశకో భికంబును దూరో్యస్టువ్దనినాదితంబు నైన రాజమార్లంబునం | 

జని శ్రీమంతు తై నపుత్రులం గూడి స్వ స్టివా చనపూరగికంబుగా హీమవచ్చి 
ఖరసం కాశం బేనస్వ్పగ్భవాంబు., వేశించి సర్వవిషయభోగ పికరసమన్వితుం 
ర మందిరవాసు అ నస్వజను౬ ంగుడడి యానందించుచుండె నంతంగాసల్యయు 

సువిత్రయుః శక క్ యు దక్కి నళాజకాఐతలును నోడం జైనసీతో ర్తి Pag 

మూండవీ క్రుతకీ ర రులను బది wy హీంచి మొముపటంబులు దాల్చి ముంగళారాప 

శోభిత లై "మంగ కాలం కారుములచేశ బేవతాయతనంబులం బూజించి రంత 
సీతా ప ప్రృముఖరాజకన్యకలు గృహా చేశతలకుం 7 గాసల్యాదిరాజపత్నులకు నమ 
స్మ_రించి తనుతమభ రణం గాడి యేకాంతంబునయభాసుఖంబుగాం గ్రీ డీంచు 

చుండిరి మసహోత్తు లగురామాదికుమారులు ఏర్యుంబుచేత న ప్రతిమానులై 
కృతదారు తై 3 కృతాస్తు లై ధనవంతు ఆ _సుహృజ్జన నసనున్నితే లై యనా 

రతంబు.. దండ్రి యగువశరథునకు ను శాప మం గావించుచు. బరమానందం 

బున నిష్టోపభోగంబు లనుభ పించుచుండి వంత 125ర్ 
రురు రత తు శతృుఘ్బుఖ యుధాజిత్తువెంటః గేకయరాజునొద్దకుం బోవుట అయం 

ఒకనాడు దశరథుం డుతాహమున( బుణ్యఠతుని సు ద్రతుని భరతుని. బిలిచి 
యోశనూభవ నీదుమాతామహాంండు నిన్ను (గనుగొను'వేడుక గడలుకొనయగ 
నీమాతులునిం బంపె నిను దోడి తెన్మాని కడు ప్రీతి నీవు కౌన్కలను గొనుచు 
శత్రుఘ్నయుకుండ నై చె చను మని పట్ యుభాజిత్తుం బూజించి తాపనీయ 

శే, భూషహణ౨బు తొసంగ్ పిభాతి మెణయ 

వ, 

ఉడ్, 

ననువ నాతండు భరతుని నతనియనుజుం 
దోడుకొని హేవురథ మెక్కి తొగలతేండు 
వోలె వెలుంగుచు నిజపురంబుసనకుం జనీయె, . 8586 

ఇట్లు భరతుండు తల్లితండ్రు డ్రులకు రామునకు నమస్కరించి యనుజ్ఞ గొని శ త్తు 

ఘ్నుసహీతుం డే మహాతుసునివెంటం జనినయనంతరంబ రామలక్ష్మణులు చేప . 

సంకాశుం డై నదశరభునిం బూజించి రంత. 1887 
రురు శ్రీ నాముసాజన్యాఖివర్థ నము రుం 

కొల మెణీంగి ధర్మమును గానుము నర్థముం గూడ బెట్టు'చుకా 
లీల మహి ప్రజకా ద్రుహీణులీలం గృపావళుం డై డె నిజ ప్రజం . 

బోలె ననారతం బరసి ప్రో చూచు నొజ్జలం దల్లి దం డ్రులం 



తే, 

శే, 

లె. 

తే. 
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జూల భజింపుచు నాలి. శత్రువని రాముండు రాము డ'త్తటిన్ 1883 

జిమ్టుతపనచం.ద్రులు జయశీలమునం బ్ర, కాసమున సంతత ప్రియదర్శనమున( 

బర్ంగ నన్వర్థు లై నట్లు ప్ర పకృతిరంజ,న సమువలన భాముC డన్వర్థ నాముండ యె. 

అంశువ్రల చేత నుజ్ల సనలుం డగుసవాస్త 

కరునిచందాన దివ్వముంగళగుణముల 

నలరి చలివండ్రు లకు గురువులకు. బారు 

లకు ముద మెలర్ప రాముండు బలి నెలింగ.' 1810 

రుయా సీతారామపరస్పరానురా గాతికయా భినక్ల నము, య్రైురుం- 

ఉ. వేడుకతోడ గాముండు వివృద్దమనోహర మై మన తావిచేం 

గూడిన పువువ రఘుకుంజరుం డాజనకాక్ర జాతీతో 

డి యభేచ భంగి, నుది6 నోద్కులు మాల పేనూతనాతను 

HB శ్రడల సోలుచు నిినుతరీకి సుఖాంబుధి నోలలాడు చున్. 1841 

జాన నకీహృత' గుర్చితసాష్టంతుం జగుచం, దద్దతుం డయి నిత్యంబు చాకరభుండు 

బుతువులొకకొన్ని యమ్మప హోసతినిగూడి, యనుపమేష్టోపభోగంబు లనుభవించె. 

ఫీ శృిరఘుస్సామి నిత్యంబు పీతల గూడీ , భొనభవ శీల కాసుఖేవి యయ్యు 

బ్ర బె తిదినంబును నూక్నసంగతుఃడునోలె, నిరుసమ వే వ్రేమభారసం భరితుం డి యేన, 

శే. ధరణిపుత్రి తియుంబితృకృ్యతదార యగుట, చాశరథునకు నతంతదయితేయగ్గుచు 

'సణమువ్ఏన సౌంద ర్యాదిగు ణమువలన, విభున కెంతేయు సం,వ్రీ తి వృద్ధిం చే చేసె, 

రామునికం కు ద్విగుణమె, రామానుణి శే యమ ధు రాముని పు నౌ 

రామవిభునియనురాగం, బామానిని మిద గొప్పు నట్టు ద్వోగుణమై. 1845 

సీతాంతర్లత రాగము, ఖాన్టితిగ రాఘవుడు అధవా 

గాలిశయము సంతతమును, నీతేయు సూత్షమతి శనతీ౧ చెలలిరి మిగులన్, 

ఇ త్రెజంగున రాజర్షి పుత్రుం $గురాముండుజేవతాసంకాశరావిణియును త్తమ 

రాజకన్యయు లశ్షీసద్భశ సౌందర్యాదిసమ న స్పసద్దు ణఇసమన్వితయు నైన సేత్రం 

గూాడి లశ్మీన మేతుం డస సనా రాయణుచిభం గిం బ్ర కాశించె నని యిట్లు కుశ 

లవ్రలు చోలకా ండకథాప్ర పంచం బంతేయు సవి స _స్తరంబుగా వినిపించిన విని 

రాముండును. అత్మణుండును భరతీశత్రుఘ్నులును దక్కి నసభాసదులును బర 

మానందభరితాంతకికరణులై. యట మోాందికథా క ముణిక యెట్లు వినిచింపుం 

వని యడుగుటయు, 1841 

. ధరధర వీర శాశ్వత ధృత వ్రత మాధవ చేనచేన మం 

డరధర దీర మాతదపద్ర ద సుందరతారపహోర. ఖా 

శా 
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స్వర సురవారపోవ వర వల్లవశేఖర హారహోర శం 
కరధరసారకీ ర్తి కవికల్పక గోకుల బాలఖేలనా. 

క, విశ్వాథిప విశోదర, విశ్వాత్మ క విశ్వసాఖ్నీ వి క్వాధారా 
విశ్వమయ విశీయా పక, విశ్వస్థితివింయకరణ విశ్వాతీతా, 

మాలిని సరసిజదళ నేత్రా సజ్జనసోత్ర పా 

నిరుపనుసుచరిత్రా నీలమేఘాభగా 
పరమగుణపవిశ్రా పాపవల్లీలవిత్రా 
వారివరసుతమిత్రా యబ్టీకన్యాకళ శ్రా, 

శా,ఈకాన్య ప కిపాదితుం డయిననీ తేశుండు రామప్ప భోం 
డీకల్యాణకృతీశ్వరుం డయిన శ్రీకృష్ణుండు సం వ్రీతితో 
సాకల్యంబుగ నిష్ట్రసిద్దికరు ల చం చత్కృ్ళి పాపూర్ణ త౯ా 

ర్త 
ర్త 

టబ 
లోకస్తుత్యకు మూరయా చధరణీంద్రు,ం బోతు రెల్లపహ్వుడున్. 

1845 

1849 

1850 

185] 

గద్య. క్రీరామచం ద్రచరణా రవిందమకరందరసా స్వాదనతుంది లేందింది రాయమాన 
మానసగోవీ నాథకులపవి త్ర కౌండిన్యగో త్ర పద్మనాభ సూరిపు క్ర విద్యాసాంద్ర 
వేంకటకవీంద ప ణీతం బెనలీమదామాయణం బనునాదికావ్యంబునందు ww యు YY) NN 
జూలకాండము 

జ ” క చర్ 

శ్రీ రామచం ద్రార్చణ మస్తు, 



శ్రీరస్తు, 
UU 

శ్రీ రానుచంద్రపరబ హ్లణేనమః, 

గోపీ నాధ రామాయణము 

అయోభ్యాకాం డ ము, 

సఖ. రాధాకుచకుంకువు 
“1 సారాంకితతారహారసంకలితవి*ా 
అః” శీ లోరసల యా శి తమం 

- వా. థి ey) 

వ్య కదారా నననీతచోర నందకుమారా. 

న, 'జేవా అవధరింపుము కుకీలవ్లు లగుకుశలవు లవ్య్వలికోథ యిట్లని చదువం 
దొడంగి రిట్లు విత భా త్రనుజ్ఞానంతేరంబునC గామాదివికారరహీ తుం డగ 

శత్రు ఘ్నుండు తనయన్వ యగులత్ష్యణుండు బలవంతుం డగురామున కాశ్సితుం 

డయ్యు నాచేతను మహాదా శ్రయరెబు కర్తవం బని తలంచి కోలువబుడి 

రహితుం డై మాతుల గృవారెబునకుం జను భరతునిచేత మాతులగృవావాసీ 
జనితసౌఖ్యం జే నొక్క_రుండ ననుభవించుట సముచితంబు గా దనుబుది వేత 

క, జననాథుండును జి_త్లం,బున నిత్యము దలయయ-చుం టెం బోమీతసుతులకా 

నీతుం డై భరతవిషయ న్నేహపురస్కృృతుం డై యతనివెంటం జనియె, 

రుడు. భిగతుండు క త్ఫుఘ్బుసమేతుం డై తనమాశులగ్భహంబునకుం జనుట, ద్రుర్దుం 

ఆతత తేజు? జాభరతు షచ్చట భాళృసమన్వితంబు గాం 

జాతురి మోటు నిత్వమును సత్కృతి సత్కృతుం డై కృసాలుం డా 

మూతులు. డద్భుత క్రియ? గమారకవత్సలతం గడంగి వి 

ఖాస్టతిగ గారపింపం జెలువారుచు నుండె ముదం బెలర్పలోన్, 

. అభిమతపడార్థముల చేత నచటం దర్భ 
మాణు లయ్యు నయ్యిరువురు మానసమున 

వృష్ధనృపుం డై డే నతేండ్రిని ఏళ డైన 

రాముని దలచు చుండిరి రనుణత్ో డొ, 

ఘనుల భరతేశ త్రు తుస్సు ల, ననిమివపతి నరుణనిభుల నర్మ ప్రభోలన్, 

ణి 
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డ్, 

రగ 

ఆనరనాధమౌాలికి నిజాంగజ 'బాహుచతుష్టయంబుచం 

దానం జెలంగు నిష్టగు ణధన్యకునూరచతుష్టయంబులోం 

జానుగ వేల్పులం దజుండు చక్రి కిం బోలె ఫఘనుండు జాన నకీ 

జాని యవార్ని శంబుం6 బటుసమ్థదదాయకుం డయ్యు నెంతయున్. 6 

. ఆరఘూ త్రము డతిదున్సవా ప్రతాప 
కలితుం డగురావణుని చేటు దలచు దివిజ 

వరుల చేం ద్రార్థితుం డయి వసుధ నవత 

రించినరమాధ వుండు గా౭డె యెంచి చూడ. 7 

. అమిత జేజు. జె డైన యక్కు_మావని చేత, జననీ మున వము: గాంచె సంతేతంబు 

దేవవిభునిచేత దివిజలోకమున స సృమ్మదముం గన్న చేవమాతేకరణి. క్ర 

. అతండు వీరివంతుం శనసూయకుండు నూపోపపన్నుం డెన్న నుర్వి ననుప 
మానసూను6 డతులమానధనుండు దశ, రథసముండు సుగుణరాజికలన. 9 

ఒరులు పరుసంబు లాడిన, నుకువుతిం బేశలసుధాను యో కులం దగ ను 

శ్రర మిచ్చుం గాని కినుక నృరుపో త్తర మండు శాంత భావం డగుటన్. 0 
అపకృ్ళృతులు నూ అతొనర్చియు, నుపకృతి యొక టాచరింప ను త్తమవుతి న 

య్యుపకృతియ తేలంచు. గాక, య్యపకృతుల వలజంప డంచితాత్తుం డగుటన్. 

ం ఆవాహీశ కుమారపుస్చూస్తు? డని 

మస్త్ర యోగాంతరములయంై న పృమద 

మెస్ంగ ఫలవయోజ్ఞానవృద్ధు తై తన 

సజ్జనులతో” డ్ డ సద్దోషప్టి సలేపు చుండు. . 19 

వగ 

బుద్ధిము త్ర తరుండు పూర్త భామియుం బ్రియ, భావీ మధురనుంజు భాషే యైన 

జానకీ ప్రియుండు చటులపరా కము, స్త నుణలీలు. దయున్ట్ గర్ గాడు. 18 
మత్తకోకిల. వృద్ధ సేవియు సత్యవాదియు స్వ ప్రృపూజనతత్పరుం 

లే వెజుండు పర్య శాలి 'దినేంద్ర వంశలలోముం డా 

పద్ధరుండు ప్ర పృళాంతిచిత్తుండు | షండ్తితుండును దుష్టసం 

పద్ధరుండు మహానుఛావుండు భద్రమూ ర్తి దలపపంగాన్. 14 

నానావిధసద్దు ఇముల, జానుగ రజి స్తం జేయు సతతము. బ జలకా 

నానానిధసం స్తవముల, మానుగ ననుర కుం గును భటి ప్రజచేతన్. 15 
సదయుండు జతకోపుండు భూ శ్రిదశ్వ సృతిపూజకుండును దీనొవనుండు 

న్విదితా ఖలధర్తుం డత, వదానుస్టేండు నో శుచియు నీయమవంతుండు ధాత్రి తీన్. 

, మజియు నిమ్వూకుకులోచితదయాదాలీ ణ్యశం శాగతరక్షణాది ధరె,క ప్రవణ 

బుద్ధి యె యై దుష్టని నిగహపూర్వక శీవ్ష పతిపాలన రూపం బగు స్వకీయమత్ర 

ధర్మ ౦బు బహుమోనించుచు యత తృథర్య సంజూతక్తీ గ్షిచేత నతిశయితం బగుస్వోర్ష 
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ఫలంబు సాధ్యం బని యెఆింగి నివీద్ధకర్యంబునందును విరుద్ధకథలయందును 
సంన క్తుండు గాక బృవాస్పతియుం బోలె నుత్తనో _క్తర ప్రమాణోపన్యాసచతు 
కుండ యుండు నుటి యును, 

మ. రవి తేజుండును వాగ్మియుం బురుషసారజ్జుండు లోనై కసా 
ధువ నేణున్టండు నరోగుండుం వరుణు 6 జందు౯ా చేకశాలజుం డి 

ద్రవపుష్మ ంతుండు నైన రాము డలళ౭ె౯ ఛారత్రీప్ర ప్రజాశ్రేణిోకా 

కోని తానస్తుతే సద్దుణంబుల బహీొ కిప్రాణంబుచందంబునన్. 

శా, వేదజుండు తీడంగపారగుండు నద్వచ్యా వ తస్నా తుండుకొ 

సాధుగ్రామణి నత్యవాది బుజుండు న్నాంతుండు దాంతుండు ని 

త్యాదీనుండును మంగళా భిజనుం డిప్వస్త ంబులందుం గతా 

మోదుం డాతండు తండ్రి కంకు ఖఘనుం డై భూనుండలి౯ భాసిలెన్. 

శే. వెలయ ధ ర్య్యార్ధవిదు లగువృద్ధభూసు 

రాగృణులచేత నంతత మభివేనీతుం 

డవిరగుణ థాముం డినధాము. డరివ్ రాము. 

డవనిజాకాము. డంబుదవాసముం డ డతండు. 

ర్, ప్రతిభానస్మ ఎతీమంతుం, డతులగుణుండు లాకికసమయాచారమునం 

నృతకల్పులు నోవిదుం డు, న్నతుండును ధ ర్మార్ధకామతే, త్త వజ్ఞాండున్. 

శే. గు ప్పమంత్రు,౦డు మంత్రాంగకోవిదుండు 
సునుయు నిభృతుండు సంభ తాకారు డమిత 

సత్తస్టవంతుం. డమోఘరోపప్ర, ప,సాధు6 

డసదృశుండు శ్యాగసంయమోవసరవిదుండు. 

మ, పరమోడారు6 డదుర్వచస్కు.౯డు స్థిర ప్రజ్ఞుండు సద్దా?హి యు౯్ 

సరసుండుం బురుపాంతరజ్ఞండు కృతజ్ఞ శే ముడుళ సారా 

స్రరతుం డుబ్జ వ్రలుం డాత్య దోవ మషపరదోశ వజుండు ని _స్తందు తులా cs 
గరుగానింథ్యుఃడు న నప, నుత్రు౭డు శీ లోకఖ్యాతచారి తై తుయడున్.* తు 

శే. అరయ సత్సంగ ప్రగవాణములందు 
బ్రగహాను గ్ర టా క రాజనీతు 

లందు న్యాయవి చక్షణుం డనంగ మతీయు 

నిగ్రవాస్థా నవిడు( డన చెగదు నతే(డు, 

ti 

18 

19 

tm 

24 

వ, ముతేయు బుష్పుంబువలన మధుకరంబునుంబో లె బ్ర బజలవలనం వీడనంబు 

లేకుండ నుపాయంబున ధనం హార్టించి శాస్ర స్తదృష్టవ్భయకర్మ జ్ఞాండై యుొప్పు 

మణీయు- నాషియవై_ శవి.క-వే దాం తాదిశాస్త్ర సమూ వాంబులందును సంస్కృత 

 ప్రాకృతాదిభాసాత్య కకావనాటకాలంకా రాదులయందును ని వుణ త్వ ౦ బు 
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నొంది యుండుధ ర్రార్ధంబులు సంగ్రహించి సుఖతంత్రు, డై క _ర్తవ్య కార్యం బులయం దుత్పాహంబు గలిగి యలకు నదియునుంగాస. వ్ 
క. వారణతురంగచయవిన, యారోహములందుల జతురుం దా రవ్ర్నుతుండు వై 

హోరికశిల్పజ్ఞుతయు, వీరో శ్తముం డడ్డ ర్థభాగః విదుండు దలంపన్. ల్లి 
చ, అతిరథ సమ్మతుండు నిఖలారిహారుండు చమూనయబ్లు-దుకా 

వితతధనుమ్మ_ళావిదుండు. వీకుల కెల్లను మేలుబంలీ యా 
. తతసమరంబులందు సురబె దైత్యుల కెల్ల నసాధ్యవికృముం 
డతీని కతండె సాటి నుజనాభినుతా తతసద్దుణంబులన్, | 

క. జితకోపుం డనసూయుండు, మతిమంతుం డద్భ_ప్పకుం డమత్సకుండు జగ 
: ద్ధితుండు నయకోవిదుండు స్సు వృతు౭డు బలాఢ్యుం డకాలవక~తుం డుర్చోన్. 
క. అతులితనుతిచే వాచ, స్పతికి౯ స సాటి యగువాండు. 'శౌర్యమున దివ. 

స్పతికిం బ్రతీవాది సము న్నతస. _త్తప్రమునం బ బ్రభంజనప్రతిముం డిలన్, 9 
క ఛారుణికిం గలవతమయును సారసబాణునకుం గలుగుచకకందనంబు _ స్మేరువునకుం గలభైర్యం, బారఘుపతియందుం బొల్బు నద్భుతలీలన్. $0 
వు ఇట్టు సర్వప్ర జాకాంతంబులును జనకునకుం బ్రీ తిసంజననంబులు నె వై నప్రసిద్ధగు 

ఇంబులచేత నారాముండు కీరణంబుల చేతల ట్రదీ ప్ర పుం డగుసవాస్రాంళునిచం 
ల 'దంబున నభిరాముం డయ మణియును. : 81 
క ఏవంవిధగుణగణసం, భావితునిం బ్రచండ కవి క్రమ శ్రమము నఖిలా 
.. శావరసము రాముని బ్బ; ధ్వీవనహతాశీ వ వనక విభుం 2 డని. తలంచెన్. 12 
తే. ఇట్టు లసమానబహాుగుణహితుండు నైన " 
సన 'సుకునిం గనుంగొని దశరథ తిబలారి - 

“శేఖిరుండు దనవుదిలోనం జింతం జేసె . . 
_" సకలజనహితహేతువిచారుం డగుచు 88 
క ఘనవృద్ధుండు చిరజీవియు, సనయుం. డగునృపతి శేను సప్రాణుండనై 
_మనియురీడసుతుం డుస్వామిత్య మను కెవ్విధియలుగుననుచువిదింట్రి శ్ర యమొదవెన్, 

ఉ, పొందుగ సర్వ్ట్రభూరమణపూజితుం. డె సకలావని న న్మహో 
_నందముతోడ నేలుప్రియనందనుం గా గాంచి మనంబులో. ముదం 
బొందుట నాకు, చెన్న డగునో యనునీయధికవ్రి యంబు లో 
సందడి, పెట్ట. సాగా గుణశాలికి తేని కవార్నికేంబునున్. శీర్ 

శే. వృద్ధికాముండు. జనుల కెవ్వేళలందు, వివధభూతపిాతుండును వృష్ట్రామంతు, 
జ కై నేవర్ణన్యు చం డాననధికమోాద, కరుడు గద లోకమునకు నాకంు నితయ. 

క ఈసర్వమహీ భారం, బీసరణిం దాల్బుతనయు నీవయసుననే_ 
నాస _క్తితో డం గనుయగొన్సి భాసురసురలోక మెట్టు పడయం గలనో. 81 



క్ర 

వ, 

క, 

వ. 

అ యో ధ్యా కా ండ ము, ... 

యమశక క్రృతుల్యవిక్ర ముం, డమరగురుసమా నబుద్ధి యవనీతులిత 

కముండు 'నగోపమై థై ర్యుండు, కొనునీయగుణో _త్రరుండుగద నాకంబున్. 88 

అని విచారించి. 89 

రురు దశరభుండు శ్రీ శీ రాముని యునరొజాగా జేయం దలంపుం గొనుట, శురాం 

సతతము నముదితేగుణుః డగు, సుతునిం గని రాజమాళి సువిహి తమెతి యె 

హి తకార్యవి శారదబుధ, యుతుం డై. మదిం దలంచె నతని యువరాజుగం గాన్: 

మతియు మేధావి యగుదశరభుండు దివియందుం బొడమిన గ్రవానవశ్రాది 

వె వై కృతంబును నంతరితంబునం బొడమిననుహావాతప పరి చేషసేరధ్యాదిగ్షా హా 

దికంబును బుడమియందుం బభొడమిన భాకంపశిలాపాతవృతుర_క్ర క్ష సృవణాధి 

 కంబును మనుష్యాదిజాతివలన విజాతీయపశుప పవ్నీమ్భు గాది. సముల్బై త్తి తియు 

నరుని ధా త్రీప్రజలకు, ఘనభద్రముకొజుకుం శ్రా బ్రా ప్తకాలవ్రయభ 
_క్రినయంబులశే నృపకుల, వనజననారు_౦డు త్వరితనంచుం డగుచున్. 42 

ఒక్కనాండు సభామందిరంబునకుం. జనుదెంచి. . లీక 

నేతాద్భశర్రి తి విధోళ్చాత సంభూతదారుణభ యంబును నిజశరీరంబునందు 1 నూ 

దినముదిమియును. బరామర్శించి సచివులకుం జెప్పి సంపూర్ణ చం ద్ర వదనుండును 

సకలసద్దుణసదనుండును సౌందర్భవిత్రాసితముదనుండును 'నిజక కరోల్ల సీతచండ 

కోదండవిము _కృకాండఖండితపరమహీ పహలశిరోలంకృత కదనుండు నగుకుమార 

మదనునకుం గబ ప్రియత్వేంబును దనకు ఏ శోకాపనోదకారణం బె నదాని 
రూవించీ. 41 

నానాపురవా_స్పవ్యుల, నా నాజానపదపరుల వానానృవులకా 

నానా పధానులను' మటే, నానాహీతమతులం దత్త ఆమె రావించెన్. 44 

. జనకనుహీశునిం కయ, జనవల్ల భు నీవ్రయంబుం జతురత నవల 
న్వినియెదరుగాక యని య, య్థనఘులం బిలీపింపం డయ్యు నతిశయయు కీన్ * 

. తకి (నసకలమహీళుల, నక క్క_జముగ సభకు విలువ నంపించి ముదం 

చెక్కుడు గాల మహీ పతి, గ్రక్కున సామంతమం తి, గణయుతుం డగుచున్. 

'నానాభశణాలంకృతుం డై జ “సేరజభవుండు ప్రజల నట్టులు చనచే 

మానితు లై నన్ఫపాలుర, మౌానుగ గని సంతనిల్లి మహిమ దలిర్పన్, 41 

_ఘనరత్నఖచితసింపో, సనమున. గూర్చుండె. రాజసము మెటయంగం ద 

క్కినన్ఫపు లుచితాసనముల, సనువుగ( గూర్చుండి, రతని కభిముఖు లగుచున్. 

. ఇవ్విధంబున వినయవిభేయులును లబ్బమానులును సుఖోపవిష్టులు నగుసమ స్త 

 సభాసదులచేత నావృతుం డై = యద్దేశరథుండు బృందారకప రివృతుం డయిన 

సవాస్రాతునిచందంబునం దనం క్రోరితవడికి నభ్యల నందఆం గలయ విలో 

కించి “మనోవారంబును మధురంబును దుంచుభిస్వనకల్పంబును రాజలతణి 
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యు కంబును సరసంబును నిరుపమొనంబును గంభీరంబును 'శ్రేయస్కరంబును 

నానందజనకంబును నర్ధగరిష్టత్వంబు చేతం బ్రసీద్ధంబు నగు వచనంబు ప్రావృ 

ట్కాలవారివావా గచ్చాసముజ్ఞ జ్ఞ ప్రంభణగంభీరస్వనంబున దత్సభాంత రకుడ్యం 

బులం బ్రతిధ్వనులు “సెలంగ నిబ్లనియె. 49 

దళకభుంకు డు సుకుంత్రానుంతో రీ ెనునకుం బట్టా ఖిపేకంబుండేయ నాలోచించుట. 

కో మును మో పెద్దలు నునుముఖు, లినకులదీపకులు దొల్లి యీరాజ్యుం బుక 

'దనయునివలెం భాలిం చిన, యనువెల్లను మిరు. జెల్ల మైనదియె కజా. గ్0 

శే. అట్టియి మెప్పకుకులమునం బుట్రనట్టి 

కనును జగంబు నోపిన. ట్రింతదనుక 

_జూగహాకత నిత్యంబు సతస్టధర్మ 

హీతుండ నె పూర్వికుల భంగి సేరికిం గద, ల్! 

శ్రే అట్టియేను న నునుప్రముఖాఖలాచ, లాధివులచేత రఖ్నీతం బగుసుఖా క్ష 
లోకమును రానుచం ద్రాభిపేకయాప, లాభయుతముగ? జేయందలం చేనాండ. 

- తే, అఖలలోకహీ శార్ధినె యననీ చేలు 

నట్టినాచేత నీగా త్ర “మునవరతము 

'నోయతసి కాతప శ్ర త్రీసచ్భాయయందు 
సకలజనములు చూకంగ జరిత మయ్యె. : ర్$ి 

శా, అశ్రాంతం బజితారిదుర్వవాము రాకాజస్సదాజుస్టముక 

_ అఆ, 

వ, 

నుశే యం బగుభర్ష్మ భారము నకిస్థూలంబుగా ఇచి శ్రా 

ర్వ కే సంపద వీర్ణా కాలనున. జ్ఞీరం బె స్టైనయి మేనికి. 
విశ్రాంతి న న్మదిం సోరినాండ సుత నుర్వీవల్లభుం జేసె ల్ 

ం నురపతిసనాపీ కర (డు పర, స్తురమర్షనుం డస పుత్రం a సుం 

దరు డగురాముండు. నాతో, సకివచ్చుం గె సకలప్షుణముల చేన్, నీర్ 

. కావున నే నింక బుధసం, ఛానిత మగుభూనురానుమతేమున సుతుని£౯ 

భూవిభునిం జేసి, పిమ్మట) వావిరినుఖగోవ్యీ నుండువాండం జుండీ. శర 

పువ్యయా క్రుం డై డైనపూర్మ చంతు త్రునిమాడ్కి, వజిలువాని ధర్మ పరులలోన 

నధికుం డై నరాము నభీననయావశా, జూస్టభిపీ. క్తు కుం జేసీ యలీరువాండ, ర్” 

లే, రమణ నెన్వనిచే జగత్త్రయము నాథ, వత్తరం బయి యొప్పు నవ్వసుమతీను 
శాపం దలంపమిోా కౌనుదూపుండై నృవిభండు. గాద తదాజ్ఞ చే వెలయ రా బె, 

ఈసర్వమహీభారం, బాసుతు=౫ పె నునిచి ధాత్రి నతులశ్రేయ 
eee జేసి గ్త్త కేశుడ నె. సుఖమం గాంతుం బయ మలరార్న్, 

నాటియు నీకార్యంబు మ్ా “కశుకూలార్థం బయ్యె నేనియు హచేత మిక్కిలి సు 
మంత్రిశం బయ్యె చేనియు మొ రందజు నా కనుజ్ఞ నొసంగుండు భవడనును 



అయోధ్యాశా౦ండ ము, . 141. 

తంబు వడయక కార్యంబునడపుట ేను సనుర్థుండం గాను . హీశాహితవిచార 

సానుర ర్థ ఫ్రంబునందు నీకంకు నధికుం జెవ్వం డన వలదు. యోరామా ఫే వక్ర 

విషయాలో చనంబు నాకు మిక్కిలిం బ్ర నియం చె జై యున్న ? ఇ ననంతకం"టు కేతా 

క్క_టి హితంబు గలిగెనేని యోచింపుండు విచారంబు వేత నధికఫులం బైన 

మధ్యస్థాలోచనంబు స్వజన చింతావిలతణం బై యుండు నని పలికిన నతని విరో 2 

కీంచి సేఛామండపాగతజను లందణు వృష్టి మేఘంబు నబలోకించి శీశారావం. - ల 

బులు నేయుళుక్లాపాంగంబులకరణి పరమానందరనపూ రితవ్భాదయు'లై దశర 
థుని బ్రశంసించి రప్పుడు వార్ష సమోారితం బె నజనోగ్ద ర్స ఎ్రప్రనుస్నీ గ సన్నాదంబు 

రాజమండ డపాభస్థంతరంబు నిండి వెలంగె నంత ధళ్తార్థవీడుం 'కగుదశరథుని 
యభిప్రాయం 'బెటింగి ్రావ్లాణులును .రాజులును బోరజానపదులతో నాలో. 

చించి నిశ్చయించి మెక మత్యోంబు నోంది యమ్మహీపతి కి ట్లనిరి, 60 

ధులు జనంబంతేయు దశరభథునితో 6 దమంజుఫ్నుతళబు య 'చెల్చుట. ఉథం- 

కే, అనఘ బహుకాల ముర్విపై మనుటకతనం గరము వృద్దుతిడ వై తివి కాన నీవ 
ధారి కుం జై నరాముని ధర్మ యుక్తి కడంగి జగతికీ బట్టంసు గట్టుమయ్యు. 

శే, విపులకాంతి శ త్రుంజయదిపము నెక్కి 
యాతపశ్రావృతాస్యుం డై జె యరుగుబెంచు 
నట్టిరాము మహాబాహాు ) నమితసత్వు 

సెలమి వీజ్నీంప గో చెద మలఘుచరిత, 62 

భట జనులందటు శ్రీరామునిసణంబుల? (ట్రైళంసీంచుట , శశ 

వ. అని-పలికిన విని గళరథుండు రామునిసర్వాతి శాయిత్వంబును దదభి పేకంబు 

సర్వజన సమ్మతం బగుటయు నెటీంగియు. నెజటుంగనీనాండపోఅె సా్టభిప్రాయంబు 
మూాటుసజిచి ప్రజాముఖంబునలన నెజుంగుబాండై వారల నవలోకించి మారు 

మద్వచన క్ర వణానంతరంబున నించుక మైన విచారింప క రామునకు: బట్టా భి 

చీకంబుం గావింపు మని పలికితికి దీన “సాకు 'సంశయరబు' వొడముచున్నడి 

_ యేను ధర్మంబునం బృథివీచక్రంబు చాలించుచుండ రా నశాజ్యపట్ట'భ ద్రుల 
= జై నమత్సుత్రు తు, నీశీంప నపేశ్ యల పొడమె చెణింగింఫుం డనిన వారనుహే 

పతింజూచి జేవా యేనుందఆము నీచేత మిక్కిలి పరిపాతితులమైతిమి నీయందు. 
దోషగంధం బంచుక మొన "లేదు సత్యం' జెనను శామునికళ్యాణగుణ 5 

బా హుళక్థంబువలన వశీకృతచిత్తుల మై మెనమాచేత | నిట్లు పలుకతిబడి యె నమ్మహో 

తుండు దేనకల్పుండును గుణవంతుండును ధీనుంతంండు నన విశ్రుతిం గన్న 

= వాం డతనియందు నుంగళస్వభావంబులును నితరపురువదుర్ల భంములు నగు 

| సద్దుణంబు. లనేకంబులు సన్నివిస్ట్రంబు లై యులకు. శత్రు త్రుశ్రంక్ర న వ్రీతిజనకం 

a "క్షి 
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బులును ననిష్టనివారణపూర్వ శేష ప్రాపకత్వం బున బరమానందజనకంబులు 

నగుకౌర్యాదిగుణంబుల నెల్ల నెజీంగించెద మారాముం డి మోకు నంకజులలో 
ను త్తృముండు నమానుపగుణంబుల వేశం. దై కస్తుండును సత్యపరాక్ర ముండును 

సత్సు'సషుండును లోకనమ్మతుండును. సత్య భర, పరాయణుండును ధర రజ్ఞుండును 
సత్య ప్ర ప్రతిజ్ఞుండును కీలవంతుండును ననసూయకుండును మాంతుండును' సాంళ్వ 
వాదియు బ్రాయవచనశీలుండును గృతజ్ఞుండును వి విజి లేం ద్రి యుండును మృదు 

'న్వభావ్రండును నతిసంకటంబులయం దైన 'నలగీకృతపరితా్య౫ రహితుండున 

భవ్యుండును దివ్యమంగళవి x వాుండును భూతంబులకు. వి ద్రీయరూపసశ్య వాడి 

యు బహు శ్రుతేవృద్గత్రైవాణో పాసకుండును దేవాసురనునుష్యులలోన సరా 

స్రంబులయందు వికౌరదుండును సమ్యుగ్విద్యా వ్రతస్నాతుండును సొొంగవేద 

వీదుండును గాంధర్యశా స సంబునంచుం గృతపరి శృముండును గల్యాణాభిజనుం 

డును సాధుసమ్మ తుండును వేట సతుసవా స (స్రృంబులయం దై న నతుభితాంఠ; 

కరణుండును మహోనుతీ యు ధర్మా రాక ర్థనిపుణుల ద్విజ కేేష్టుల చేతనుశికీతుండువ 

మహేప్వోసుండును వృద్ధసే సేవియు సీ స్మితపూర్వాభిభామ్యు. నై యొప్పు నదియు 

నుం గాక. 68 

క్ విలసితసన్ఫృపధర్ష్య ము రా ,జ్యలవ్షేతోం గూడ. 'రామంచద్రునివలనం | 

చ. 

గలిగె నతనిచే యశ ముజ్జ ప్టలేతేజము కీ ర చాల వర్ధిళ్లే రహిన్. 4 

అతులమనీషుచే నలబృవాస్పతితో సరి సేయంగాం దగుకొ. 
హీతఘనవి కృమంబున సునేంద్రునకుం ప్రతివాది. యోప్పచే. 
శీతికి సముండు ధై ర్యమున న్తగిరిప్ర, తీముండు సాధుస 
మృతుండు ప్రజాసుఖత్వమునం బంకజవే రికి సాటి రా౭ దగున్. 6 

. కరుణ గలవాడు గావున గడంగి పరుల 

దుకఖమునకును దానును దుకఖతుం డగు 

నొరులయుత్సనమునకు మే లోర్చువాండు 
గానం చానును ప పరికుష్టిం గాంచు నధిప. సు. $6 

. మజియు నెప్పు దేనియు సుమిత్రాపువ్ర సేవితుం డై. పరులతోడ రణంబునకు౦ 
జవియందు చె వై రివధం చాపాప్రంపక మరలి పురష్ర ఫ వేశంబుః జేయమి యెల్ల 

వారికి దెల్లంబు దా యిట్లు పగతులం జరిమార్సి ఏ విజయలకీవిరాజదూనం 
a వే నుహోత్సవంబునం బొదలుచు రథ వారణంబులలోన నిష్టం బైనదాని 
నారోహించి మరలి పురప్ర, వేశంబుం గావించి పౌరుల నందటి" రావించి జవ 

కుందు గుమారులం బాలి. ట్ర సన్నుండై నిత్యంబును. గుకలం బరయు 

_“వింతియకాక | పుత్రమిత్రకళత్రాగ్నీహోత్రత్రే ప్రేవ్యశిమ్యగణంబును యథో 



అయోధ్యా కాండము, 108. 

చితవ్యాపారంబులం బ్ర బవ ర్రింతురు. గదా యనియును గర్క సుదంశితు * ల 

శిష్యులు నిత్యంబును + శుక్రూమం గావింతురు గదా యనియు. నీదృకంబు. 

లగుకుశల ప ప్రశ్నంబుల విప్ర త్రముల విచారించు నదియునుం గాక, 67. 

య త్తకోకిల, ఆర్య సమ్మతుం డు త్తమో త్రము డంబుజారుణ నేత్రుండుక్ 

శౌర్యపిర్యపరా క్ర మంబుల * శార్ణి కిం బ్ర తివాది స ం 

త్కార్యశీలి ధనుర్ల రుం డుపకారచి తుండు సంకతౌ.. . . 

చార్య శాలి మహానుభావుం డతండు స సుమ్మి మహీపతీ,. : 

క, సరసుడు శే శ యోావంతుం, డురునిక నుశాలి యు త్తరో _త్రరయు కి క్రికా. ౨ 

గురునంతేవ 1 క సతతము, విరుద్దకథలందు నతండు వ విరతుండు ధాత్రి న్. 69 

క, భూపాలశేఖరుం డరా, నోపహ లేంద్రియుఃడు నరసురోరగలోక ౨. 
వ్యాపారతముం డతనిక్తి భూపాలన "మున నెంత పో చింతింపన్. ౯70... 

శే పార్థి వేశ్వర యతనికోప ప్రసాద 
ములు నిరర్ధకములు గావ తలంచి చూడ, 

గోప మె ర్రీన గడెలోనం గూల్బు రిపునిం . 

గరుణ వొడమిన నంతలో ఫఘునుని జేయు, rr “11 

శే, దాంతములు సర్వభూప్ర ప జాకాంతములు జ, నంబులకుం బ్రీ తిసంజననంబు లై న. 

: ఖభనగుణంబుల నతడు. ప్ర "కాళ మొంచె ;నంళువుల దీపు స్తు డగునవా ప్రాంకుభంగి 

క. వవంవిధగుణనిధి సు, క్ర శ్రీ వాశాన్నిధిని ధర్మ శేవధి నఖలా 
_ వావరసమానునిం బృర్వేవనజాశాటీ, దనకు విభం డని తలయెన్.  ?8 

క, జనవర నీభాగ్యంబున, వినుతగుణుం డై డై నరామవిభుండు సుతుం డై 

జనియించె. బుత త్రగుణములు, గనియె ం న్యారీచుం డైన కాశ్యపుని క్రి కియన్. 14 

వ. మజియు జేవానురగంధర్వోరగమవాద్డులునునానానగరరాష్ట్రవా. స్తవ్యజనంబు 
లును బాహ్యాభ్యంతరజనంబులును బొరజానపదజనంబులును విదితాత్తుం 

డగురామునకు బలాయురారోగ్యంబు నాశంసించు చున్నవారలు మటీయు 

వృద్ధులును దరుణులు నగ్వ్యుస్త్రీలు 'సమాహిత లయి. యశస్వి యగు 
రామునియభ్యు దయవిషయంబునందు. సర దేవతల నునేశించి కాల త ప్రాయం 

బున నమస్కరించు చున్నవారు గావునం దదీయాయాచితంబు భవక్స్రసా 
దంబువలన సఫలం బగుం గాక యని పలికి వెండియు. = 1 

శే. రాము నిందీవర శ్యాము రాజకులల, లాము నఖలారివంళవిరాము సుగుణ 

_భామునిఖిలావనీధురంధరునిం గాంగం గాంతుము కదయ్య కన్నులకఅివు వీజ., 

చ. అనఘు నుదారజుష్లు సుజనా శ్రీవారుకా మధువై రితుల్యుం గాం 

చనగిరిథై క్యు 4 ళూరు రఘుచంద్రుని మాకు హితంబుగాల లో 
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కనివవా ముత్సహింపంగ జగద్భరణాభినివిష్టుంగాగ నా 
తని నభిషీ..క్తు జేయుము ముదంబు హితంబు యశంబు. గల్లెడిన్, 77 

క, అని యీగతి నుత్క_౦ఠను, ననువారల ఫాలకీలిశాంజలులం లే 

జ్ 
వ 

కొని నరపతి గవ గ్రమ్మజు ని,ట్లనియె చి యముహి హితము (దో(పనతులమృదూ కి కిన్, 

జనహీ తముకొణు కు మత్చి9య, తనయుని. బతిగాలో మిరు దలంచినకతనకా. 
మనమునకు ముదము చేకురె, ననవరతము మత్ప?భావ మతులం బయ్యిన్, . 

=తిలఫురూ దళరథుండు. పని స్టాదులతో రొమాభిే పక్రేోచితగ 'ంఫోఠరంబు రొనలార్చుం ననుట, శి ఫి : 

వ, అని పలికి యద్ధ రారమణుండు వారి నందజి నయ తెజుంగుల సంభవించి 

వా రందజు వినుచుండ వసీషఘ్టవామ దేవులను దక్కిన బ్రాహ్మణ కే/ములను విలో 
కంచి యీహై త్రమాసంబు పుణ్యం జై బై శ్రీమంతం బె పువ్పీతకాననం బై 

యొప్పు చున్నది గావున మత్కు.మార కేఖఘం డగురాముని యావరాజ్యం 

బునం దభిషి క్తునిం జేయ వలయు సర్వనంభెరంబు లొనగూర్చుం డని పలి 
కిన గర రసాయనంబు లగుదళరథునిపలుకుల కలరి సఖాసదులు సాధువాక్యం 

బుల నీభీనందించిన సజ్ఞనఘోవంబు తుములం బె చెలంగెంబదంపడి యమ్మహో 

._ నాదంబు తొంతి. బొందినయనంత రంబ స శేశ్వరుండు మునిలోకగ్రావాణు శ లైన 

వసీఘ్ర వామ టేవుల నవలోకించి యి ట్లనియె, "ఈం 

ం తనయునియభియే. పే. కార్థం, బనుపమగతి నెద్ది కర్త మర్హ్మము దానిం 

బనినవడి సపరిచ్చడము?, ననుష్ఞ యూ, నర్సు లదు నుహోమునులారా. 81 

. అని విన్నవింప విని య ముని వర్యులు రాజవరునిముంగల ఘనఫా 

లనిబద్ధాంజలిపుటు లయి, వినయముతో నున్నవారి వీశీంచి తగన్. రి 
. సర్వాషధులును బూజాద్రవ్యములును గాస్వరముఖదివ్యరత్నములును 
మధువును సృుతమునుబృఘుకంబులునులాబలును శ్వేతమాల్యంబులునునఖండి 

తాంబరంబులు వేగ యాయిళం భొనరింపుం డదిగాక యరదంబు నాయుధములు. 
దతగూర్చుం డెలమితో(జతురంగ మగు మనబలమును గూర్పుండు భ ద్రకరణి. 

. జామరంబులు పాండురచ త్రమును స సస్య శాస్తాలచర ంబు నగ్నివర్ష 

హీమకుంభ శతంబును నెల్లి యుదయ, వేళ కోనపార్పుం కధిపాగ్ని వేత్త. మందు, 

. మణీయు మణిదండమండితమహోన్నతకాంచనధ్వుజంబును హెరణ్యశ్ళం గాలం 

కృతశృంగం బగుమహోశతుంబును లీభ)ంగున నాయితంబు సేయింపుం డని 
పలికి వెండియు నిట్లనిరి, : ఇ 

1 అరసీ సను స్తపురాంతక, ప పురనరణ డ్వారములను భూరిసుళంధో 

త్క_రచంవనసునుమాలా, గరుభూసంబులును వేగ గ సేయు6 డొగిన్. 85 

మటీయు దధిఖీరసంస్కారవంతంబును గుణవంతంబును న్యంజనో వేతంబును 
సరసపదార్థనంపన్నంబు నై నమృష్టాన్నంబు గావించి యెల్లి ప్రభాతకాలం 



అయోథ్యాకాండ ము. 135 

బున నపరిమిత బ్రాహ్మణ వరుల రావించి సత్కరించి య భేష్టంబుగా భోజనంబు 

నీయించి పుష్క_లంబుగా దశీణ లొనంగుండు సూరో్యోదయకాలంబున 

__వేదపారగు లగువి ప్రల స్వ స్పివాచనంబునకు నియమింపవలయు నానావిధ 

పరమాసనంబులు గల్పింపు౭చు పురంబునం దెల్లెడలం దోరణధ్వజంబు 'లెత్తుట 

కును రాజమార్లంబు గ చేయుటకును దగినవారి నిరోాగింపుం డదియునుం 

గాక తాశావచరు లగున ర్హకాదు లందఆును గణికలును జతుర్వధాలంకారం 

బులం గై సేసి ద్వితీయద్యారంబున నుండువారుగా సంఘటింపుండు మటియు 
జేవాయకనచై త్యంబులందు దశ్నీణాన్నమోదకవాస్తు లై మాల్య ప్రదాన 

 'యోగ్యులు చేరే నుండునట్లు సంస్థా పింపుండు నిబద్గదీశాసు లగు యోధులు 
సన్నద్ధు లై "లె ఛాతాంబరంబులు ధరించి మహోదయం బగుముహోరాజాంగణం 
బున నీంకియుండు వారుగా నియమింపవలయు నని యధికారులకు రామాభి 

చీకోప పయోగి కార్యంబు లన్నియు నొజ్డాపించి రాజశొననంబున సరంబునుం 

గావించి హార ర్భవ్రీలియు క్షు కు లై దశరథునకు సర్ప్పంబు నుపకల్పితం బయ్యె నని 

యెణింగించి రంత నమ్ముహీపత్ సుమంత్రు, ననలోకించి యి ఖ్రనియె, 66 

తట్టు సుమంతుడు దళరశ్గునికడకు శ్రీ క్ రామునిం దోడి తెచ్చుట. శ్రుతుల 

నయ మార నీవు చని సా రయకోనయఫర రృబుద్దిరమ్యుం డగుమ 
ర్పి)యపుత్రు డై డె నరాముని, రయమున. “హే పేకాని వేడ్క. ర మ్లచ్చటికిన్, 

అనిన మహో ప్రసాద వుని యాతే(డు నేలినవానియానతి 

EY 

' నని రథివర్యుః డై నరఘునాభుని హేమరథస్టుం జేసి నె 

మృనమున సమ్మదం బలరం బౌరులు వేడుకతోడం జూడం దో 

డని చనుచేంచె భూవిభుని గొప్పహజారము( జేరి యచ్చటన్, $88 

ఒకవంక వ్రాచుస లత్యకలంకచిత్తు 'లై. లె జయచిహ్నములు పెక్కు సన్ను తింప 

నొకరౌకార కోడాక గాత్యులు తటింగని తమ జేశ ప పువృత్తులం దెలియ జేయ 

నొకచెసం బాశ్చాతుష్ణి లొగిం దనుమునవుల కిదిము కాలం బని యెొచ్చరింస 

నొకక్రేనం దగ నుదీచ్యులు గరములు మోడ్చి కరములు నొనుమని "కరము వేడ 

. నన్యు | లగుశాన నమహీధరాంత వాను, లై నన్లుచ్భులు గొలువం దదంతరమున 
దివిజపరినృతు. డై నవా సవునిభళ్న్యి, నిండుకొాల్వుండి డశరథనృపవరుంచు. 89 

. ఇనకులాంబుధిసోము నిందీవరశా సము. గనునీయగుణశీలు భునకపోలు 

సురుచిరకీ ర్తిని సుకుమారమూూ ర్రిని సద్దుణగేసాు నాజూనువాసాు 
రమణీయవదనుని లావణ్యసదనుని నే త్తే తోకని గదు నిక్యవరదు 
నధిక కేబోలాభు నాదిత్యరాజూభు సౌవర్ణ .ముణ్ఘ షు ఖై 'సత్యథాము 

శే, నినుతవిధ్వంసనో చితవీర్భ యుతుని, భవ్యవారిత్రు నూతన దివ్య హేను 
_రథగతుని నతజన మనోరథ ప బదుని, రామచంద్రునిం గాంచె నారాజనరుంగు, 

ల్లి 



186 గోవీనాథ రామాయణము 

క్ 

వు 

కోని తృప్తి ప్పి నొందం డయ్యెను, వమునమున ఘర్శాభితప్త పమనుజులను ముదం 

బునం బొదలల జేయు సర్హ న్యుని క్ర కియ నలరారు నందనుని సుందరునిన్, 91 

మజియు గంధర్వ్వరాజ ప్ర, తిముం డగువాని విఖ్యాతపొరుషుం డగువానిం బౌరు 
ఫోపయు క్ల కసమానసన శ్లస్టేముహోదీర్ష? బాహుం డగువాని మహాోసత్తు ఏం డగు 

వాని దదనుగుణవిశేదను శ్లమాతంగగనునుం డగువానిం జం ద ద్రకాంశాననుం 

డగువాని నత్టంత ప్రి యచదర్శనుం డగువాని సాపౌ డార్య్భిగుణంబుల చేశః 
'బురుషులదృష్టి-చి త్తాపహారకుం డగునాని తనసమోప పంబునకు వచ్చుచున్న 

వాని బ్రతీజ్ణ దర్శనంబున వవనవన్రేమాస్పదుం డగువాని రానుభ ద్రుని 

నిర్ని మేమదృష్ట్రీ నవలోకించి పరమానం కళ రితాంతకరణుం డై  యుండె 

ర్ 

చ. 

ఆ, 

తే, 

అంత సుమంత్రుండు నీతా శాంతుని యర వంబు దిగిచి కదువేడుక గు 

ర్వంతికమున కరుగునతని, నెంతేం జన నొసణద6 చలు సేర్చి నముదమునన్-= 9g 

జనకసుతావిభుండు నృపస త్రము గన్లొనువేక్కతో గిరీ 

శనగసమాననవ్యుఘనసౌధముమాందికి నెక్కి. భ శ్రిచే 

జనకుపదాంబుజ ౦బుపకు జూంగిలి (యొక్క త్రదంతిక 'ంబునం 

దనుపమలీల నుండె ఘటితాంజలి మై యె వినయంబు దోంపలోన్. 94 

ఇపి్టధంబునం డనకు నమస్కరించి పార్మప భాగంబునం గెలిచి యున్నకు 

మార శేఖరు నవలోకించి. బాహువుల నాకర్ష్ ంచి కొండొకసేపు గాథాలింగ 

నంబు గావించి పదం; పడి దిన్భకాంచనముణిభూావీ.తరు చిరవీఠంబునం గూర్చుండ 

నియోగించిన నాసీనుం డె జై విమలుం డగుసూర్వ్యుం డుదయంబునందు సుమేరు 

శె లంబునుంబో లె స్వశరీరకాంతిచేత. నయాస్టీసనంబును భాసమాసంబుం 

గావించె మజియు. ది నృభామంకపంబు. : సిష్థజు ధరణభాది ద్రహ్మార్తి రాజక్టులచేత 

ఛ్రాజమానం బయ్యును విశేసీంచి రామునిచేత విమల ఏ ఇ్యవానయ్ శ్రశోభిత 

శోరదాశాశంబు సంపూర్మచం చునిచేకింబోలె నుద్దీపితం = యుండ నిట్లు 

సుఖోపపొష్టుం డైన ప్రియకుమారు నవలోకించి యావర్శతలసంస్థితు. డై డన 

తన్ను. పీలోక్ంచి  యలరుమనుజుని చూడి. దశరథుండు.. సంతోషీంచి 

మందహోాససుందరవదనారవిందుం శై కాశ్య పుండు ఫురందమనకుంబో లె గొస 

లాస్టనందనున కి ట్లనియె. . 95 

_ంర్చుర్దు వహవళఖుండు , ధ్రీరాముని. భరణీ భారంబు నహింప నియోగించుట య్రైర్పుంా-. 

రామభద్ర, నీవు ర ముణతో ననియాప్క సత్ని యమక, గృపల్నియందు 

సద్య థసు తుండ వగుచు జనియిం:చి.ఏి నాకు, సకలసద్దుణములసల్సికయుంయగ: 

ధాకుణీ వ్ర పుజ లెల్ల నీచే రమింసం బడీరి కావున నింక వై భవము మెఆజయ. 

వుష్య యోగంబునం డెల్ల పుడమి కెట్ట, నాథుండవు గమ్లు జానకీనాథ నీవు. 91 



అయాధ్యాకా౦ చ ము, 181 

కే, ప్రకృతిచేతనె మిక్కిలి రామ నీవు. 
వీమలగుణ రాశీ వె తివి వేణ చెప్ప 

నేటి శై నను గృప ప నొక్క హీతము నీకుం . 

చెలియ? జెప్పెద వినుము సందేహ ముడిని | 8 

శే, వినయ. మూంధి జితేంద్రియనృత్తీ గలిగి. 

" యంగనాదిక కకామజవ్యసనములను 

వారకి ఏగుమతాదికోపజవ్యసనములను . 

విడువు మిది నీతివిదు. డైన విభునిగుణము= - 99 

కే మతేయుం బబ ద్రత్యేతవృ త్తి శ్తిచే మం త్రివరుల 

నింపు సొంపొర నెపుడు రంజింప మావు 

తశత్షముఖసర్వ్పజనులం ధ్ర కిక పదము 
జేర్చ్పక పరోతువృ త్తి తి రంజింపు వత్స " 100 

వు మతీయు( గోష్టాగారాయుథా గారంబులతో. ంగూడం్యుశస్త స్తవస్తుని చయంబులు 

సంపాదించి. 101 

. కీర మనుర క్త: ప కృతిత, ధరణిం బాలించు నెవం డతనిమిత్తు. లోగిలా 

బరమానందము నొందుదు, రరభర లే కధిగళామృతామరుల క్రి కయన్. 102 

క, కావున గుమారవర యీ, భావము భావంబునందు భదృంబుగ సం 

భావించి ప్రజల నందన, బోవుము. జగ దేక' కాజపూజుస్టండ వగుచున్,.. 108 

కో, అని పలుక  సతనిపలుకులు, విని యచ్చట నున్నరామవిభునా పులు వే 

'చని కౌసల్యకు. చెప్పిరి, ఘనమతి రానూభిపే.కకథ ముద నులరన్. 104 

క ప్రమదారత్న ౦ బగున, య్యిను నానారత్నకాంచనాంబరభేనూ . 

'_త్రమమాల్యహారములు నె య్య మెలర్పంగం బ్ర బీతి దత్పిగయిఖ్యులకొసంగెన్ . 

క, అంత ధరిత్రీతనయా, కాంతుండు జనకునకు య్రుక్కి కాంచనరథ మ 

త్యంతమువంబున నెక్కి నీజూంత$పురమునకుం జనియె ననుచరయుతుం డె. 

ఉ. పౌరులు మేదినీవిభుండు వల్కిన వాక్యము లాలకించి యా 
ఛారుణినాథు వీడ్కొని ముదంబున నిండ్లకుం బోయి యందు సీ 
'తొరమణీవిభుండు వసుధాధీపుం డయ్యెడు నంచు నెంచుచు౯ 

సారమతి న్ఫూరార్చనలు సల్పిరి భ _క్రినిబద్ధచిత్తు లె. 101 

క, అట దశరథనృపరజనీ, విటుడు ప ప్రభానయుతుం డగుచు వెండియు హార్షో 

త్మ_టమున మంత్రం బొసరిచి, పటుమలి నిశ్చయము? 3 జేసి పదపడి పలిశేన్. 

క. ఎల్లి తగం బుష్యు యోగం, బల్లన జలజారుణామయ్ం డగుజనకసు'తా 

వల్లభుని నిఖలజగతీ, వల్ల ల్లభునిం  జేయువాడ వరమతులారా. 109 

చ ఆని యిటు 3 లానతిచ్చి వ భల డాత్ర త్యగ్భవాంబున యేన సూతుని 



188 గోవీనాథ రామాయణము 

. వినవిత గాత్రు, శాం బనిచి వెండియు రాముని. దోడి తెమ్ము నీ 

వనిన మహాప్రసాద మని యాతండు రామునిడిన్భమందిరం 

బునకు రయంబునం జనియె మోమున సంతస మంకురింప౫న్, 110 

4, 

శ్ర, 

వ, 

శే 

రుడు సుమం్యత్రుండు వెండీయు దళరథునికడకు రాముని డోడితెచ్చుట. శశ 

ం. ఇ్రవ్విధంబునం జని జాభాకశికుబచేతం 'దనరాక కనెటింగిం చిపుచ్చిన నా రాముండు 
శంకాసమన్వితుం డగుచు నతని రయంబున రావించి యిట్లనియె. 11 

॥ అనఘాత్త్మ్య నీదురాకకుల బని యెయ్యది యనిన రాజు పదపడి మిము గ 

న్లొనం దో _కె మ్మన వచ్చిలిం బని గలిగిన వినం దగు న్నృపాలునివలనన్ . 
అన విని రాముండు గృమ్మతి, జనకుని గనువేడ్క_ మదిని సందడి పెట్ట ' 
నన రాజభ వనమునకుం, జనియె 'నతండు వెంట నడువ సత్వరు. డగుచున్. 

వచ్చి నతన యునిం గనుంగొని, ముచ్చట పడి దశరథుండు మోమున మోదం 

బచ్చుపడంగ కుచిరాసన, మిచ్చి హీతము దోంపంబలికె నృుదుమధురో క్రి కీన్, 

మించిన వేడ్క_తో జనులు మెచ్చంగ. "బెక్కుదినంబు లు జీ 

వించినకారణంబునం బ్రవృద్దుండ నైతి ననారతయు న 

భ్వంచితభూరిదతీ ణల నన్నవదిన్టీశతంబు లుర్విం గా . 
నించికి సంతతం బనుభవించితి సీక్సితభోగ ఛాగ్యముల్. కేట్ 

అట్టిసకలార్ధసిద్దుండ నె ననాకు, నిరుపమేష్థ్య సుతుండ వై నీవ్ర వ్రీతిం 

బుట్టితివి గాన 'నావేకం బు త్రవర్య, దత్త “నగు రాజ్యము భరింపందగుదువీవు. 

మటేయు నభీష్టంబు లగువీరసుఖంబులు. నాచేత ననుభూతంబు లయ యాగా 

ధీతపుత్రద త్రసుఖోపభోగంబుల'చేత 'జీవర్షి రి పీతృవిప్రాతృబుణంబులవలన విచు 
కుండ? నైరి నింక భవదభిషేకంబుకంటు నొండు కారం బెద్దియు. నొజుంత 

లేదు కావున నే నెద్ది గణివీన దానిం గా దనక చేయవలయు నని పల్కి వెండి 
యునిట్లనియె, 117 

అనఘ యిప్పుడు ధారుణీజనము లెల్ల 
నిన్నుం బతింగా దలరఠిచుచు నున్నవాగు 

గాన యువరాజపట్టంబు గ మ్షైదను భ్ 

సీ 
రెంపుహా సర్వభాశార వి5ంపు మెజియ. . 116 
అనఘాత్త ఘనతారుణాళుభ ం౦బులు పెక్కు. కలలోన నిప్పుడు కానంబడి యె 

జటులని ర్దూతనిస్వనమహోల్కా తతు బృచడసాగె మత్తారభాౌమరాహాు 

రవిముఖదారుణ గవాములచే నవష్టబ్ధ యయ్యు నటంచు సకలబై న 

చింతకు లిప్పుడు చె చెప్పిరి 3 గావున నిట్టియు తాళము ల్పుట్టు బల్ల 

ఆ. నవనిపతికీం జేటు నగుం గానిచో మితి, పెటరానివగపు పుట్టు “నింక. 

నిట్టి దశలలోన చెద్ది బొందకమున్నె, థొ భ రంజు చాల్పు పుత్ర, త్ర, a, 



వః 

క 

వ, 

అయోధ్యా కాండము, కేరి 

అదియునుం గాక, . 10 
అనఘాత్న శరీరుల నె, న వ్మోనములు డలపోయ నిమిహభంగురములు గా 
వ్రునం దలేంచిన పని యప్పుడె, యనుకూలము చేయవలె సమంచితబుద్ధిన్. 121 

అట్లు గావున నాలస్యంబు6 జేయుట కోర్ణంబు గాదు చేడు చం ద్ర్రుండు పునర్వసు 

నత శ్రసహితుం డై యున్నవా, జల్లి" "పుష్య యోగంబు నియతం బని దైవజ్ఞ 
లా'జేకీంచిక కావున నమ్మహనీయశుభలగ్నంబుసందు సకలమహీరాజ్యుంబున 

కభిప్. | కునిం జేసెద నేంటీరాత్రి సీతాసమేకంబుగా డర్భప్ప ప, స్తరశాయి వగుచు 

నుపవసింపు మేళా దృళళుభ కార్యంబుల కనే నెకవిఘ్నుంబులు సంభవించు నట్లు 

గాకుండ న ప్రమాదు లగుసుహృజ్ఞను లెల్లెకలం గాచికొని యుండువారు గా 

నియోగింపు" మని పలికి యద్దశె రథుండు దొల్లి శీకయ రాజునకు. రాజ్యం 

బుంకువం చేసి ౩ శేయిని బెండ్ మెనవాండు గావున( దడ్వతాంతంబు మనం 
| (sn దాం చలా . అవనే 

బున నిడికొని వెండియు. [49 

భరతుడు గృమ్మణిం బురమున, కరు చేరక మున్నె రఘునరా నీవు మహీ 

వరుండ వగు టొప్పు నని యే, నరయుదు జిత్తంబునందు ననవరతేంబున్, 128 

త్త 

ఎరడు దశరథుడు భరతు నిగుజీంది" కోంకించుటు. శుఢితా 

అని యిట్లు భరతునిసాధువృ త్రంబు నెజింగియు రామ స్నేహంబునలన రాజ్యం 

బుకొజికు నెట్లు తనచి_త్తంబును శంకించె నట్లు ఛభరతీచి త్తంబును శంకించి పలి 
సద్దుణయు కుం డై నభరతునం దిట్లిశంక యు కంబు గా దని పలుకునో యని 

యాలోచించి తత్సరిహారంబుకొటికు నురల ని బ్లనియె. I 

అనఘుండు థర నీలుండు దయాపహృద యుండు జితేంద్ర యుం డు నై 

తనరు నతండు = సాధులపథంబు మనంబున బట్టి నయిన 

స్థ్రృనత్రభక్తి క్రిగారవము. గల్లినవా6 డగు నైన మి సా 

మనుజులచి త్త మస్థరము మాటికి నమ్మణ రాదు తక్షతీన్. ౨ 
Cn 

, కుజనులమునంబె కాక య, కూ ,రజనుల 

మనము చపలత్వు మొందునే యసంగ నలదు 

సత్యధర్శాభిరతు లై నజనులచి త్త . : 

మైనం సృతశోభి యగు నిక్క "సునఘచరిత, nn 126 
. అని పలికి ఏడుకొల్చినం దండ్రి చేత ననుజ్ఞాతుం లై శై రాముండు దచ్చరణంబు 
లకుం బ్రణమిల్లి నిజని వాసంసునకుం జని  యన్లుహోత్సనంబు నిజజనని కెణీం 

గించుతలంపునం బదంపడి తదీయనుందిరంబునకుం జని యందు. 27. 

రుద్దు శ్రీరాముడు దశరభా' ఫి ప్రాయంబు6 గాన, సు 6 జెల్వుట. యుతం 

రాముండు గనియెం బూజా, ధఛామంబున జొనుపటముం దాలిచి నియతిం 

ఉజామోదరు6 దలంపుచు నుద్దానము శీ. గోరుచున్న తల్లిని బ్రీతిన్. 8 \ 



190 నోవీ నాథ శామాయణము 

వ. మజియు. నంతకుమున్న చనుదెంచి యున్నసుమిిత్రాసౌమిత్రి, ధగి త్రీపు తి కలం 
టాక్ లవ్మేణునినలన రామాభి షేకన్ళ శ్రాంతంచ విన్న దగుట్ హార ర వుల 

కితసరార్పంగే యె కనుంగన మూసి ప్రా/శాయామంబున. బరమవురుషుండై న 

జనార్షనుని ఛాన్టినంబు సేయుచున్నళతల్లి న వలోకించి తచ్చరణంబులకు. నియ 

మంబున నభివందనంబుం గావించి యనిందిత యగున దేవిక? బ్రియంబుగా 

మధురవాక్యుంబున నిట్లనియె. pg 

కే. అంబ రాజ్యపొలనకర్శ మందుం దండ్రి. 

చేర నేడు నియు కుడ నైతి నేను 
నెల్లి పువ్య యోగమున నహీనరాజ్య న . 

పట్టబద్ధుం జేసెద నని పలికె విభుండు. . I 

వు మజియు నీరాత్రి సీతాసమేతంబుగా నుపవాసం బుండు మని బుత్విగుపా 

ఛ్యాయనహితుం డై డై రాజేంద్రుడు నన్ను నియోగించెం గావున నెల్లి మక్ప 
ట్లాభిశే పే కంబునందో నాకును తకు చేయేమంగళకర్యం ౦బు లాచరింపం దగు 

నవి యెల్ల జేయింపుం డని పలికిన ఉర శాలాభికాంశీతం బై నతల్చి)య 
_వృత్తాంశంబు విని యానందబాప్పుధా రాపూరితలోచన యై యిట్లనియె. 181 

శే అనఘ రామ చిరంజీవివగుము నీదు, రిఫులు హతు శై రి నీవు ను క్రీయుతుండ 
_ వగుచు నాబంధుజనముల సలసుమి త్ర ౨ బంధువులం బోవు మానందపరుల౭ కేసీ, 

చే వత్స నీచేత మితం డ్రివరగుణముల, చేత నారాధితుం డ డయి చెలం గాన 

భవ్యనమ్ త్రదినమందు భద్రమూర్హి వై దినించితివి గద నాయందు నీవు. 
శే. రామ యిబ్భంగీ నివ్వాకురాజ్యల క 

యింపు సొం పారని న్నా శ్రయించేం గాన 

నచ్యుతునియందు నేం జేయనట్టినువ్ర . 
తంబు చేంటి క మోఘ మై తనం గె 184 

కే, అని యిట్టు. జనని పలికిన, విని రాము(డు సంతనిల్లి వినమితతనుం డై 
తనమ, ల నున్నలక్ష్మణుం గనుంగొని యిట్లనియె. హోసకలితాననుం డై. 1805 

'ే.అ నఘ నాయంతలాత్త వై నటి నిన్ను, రమణతో (6 బొందె నిమ్వాకురాజ్యల లీ 
సంతతంబును ననుంగూడీ క సంతస సమున, ని నింపు సొంపారథా త్రి చబాొలింపు మింక, 

తే అభిను తాఖలభోగ్యపదార్థరాజ్య, ఫలములను బ్రీతి భుజియింపు మలఘుచరిత 
రాజ్యమునుజీవితంబును రమణ నెపుడు, మించిభ వవర్థ మాత్య (గామించు చుందు. 

వ, అని పలికి లత్షణుమనంబు గలవీకొని తేల్లిక్ సమస్య రించి సీత కనుజ్ల 
యొసంగ్ని నిజనివొసంబునకుం జనియె నట్లు దళరథుండు వ్ర తోప పవాసాదికంబు. 
గావింపు మని రాముని నియోగించి పదంపడి వసిష్ట రావించి యె ట్లనియె. 



సీం 

అయోధ్యాకాండ ము, 31 

-ంట్రుర్టు దళరథుండు రామునిచే నుపవాసంబు6 జేయింప పసిస్టుని నియోగించుట. వ్రుథుం 

అనఘాత్మ నీవు రయంబునం జని రమాబలయకో రాజ్యలాభంబుకొ ఆకు 
రాముని నేడు భా ర్యాయుతంబుగ నుపవాసంబు. జేయింపవలయు ననిన 
.నమ్మాని యట్ల కా కని ద్రావ్మాణోచితం బెనరథం జెక్కి_ మానితముగ 
రాముని గుణినుందిరము నమః జని మూందువాకిళ్లు దాంట్ పోవంగ నతని 

తే, రాక ఫణిహోరు లెటిలగంప రామవిభుండు, సత్వ్టీరంబున నమ్మునిస త్రమునకు 

వ. 

చ, 

క్ 

వ, 

నెదురుగావచ్చి సంతోషమెసంగరథము, డించిపూజించినుతులు గావిం చెనపుడు. 
ఇట్లు భగవంతుండును నుం, త్రకోవిదుండు నగువసీస్టుండు రామునివేత నవతా 
రితుండును సత్కారసత; భ్రతుండు నై నె. వీయార్ట్యు 2 డగురామభద్రు, నవలో 
కించి ప్రసాదసుందరవ దనారవిందుం 2 హసుచు నను ఏందానందంబుస 'సట్లనియె. 

నెనరున నీగురుండు గరుణించె రహీ న్నహూుషుండు వంశేవ 
ర్థనుని యయాలినట్ల త్ర రాజ్యపడస్గ నిం జేయు గాక సె 
ల్లి నిఖలరాజ్య బ్లారమును ్రీ వీత్ గహించాద వీవు నేండు పా 
వనగుణ పత్నితోడ నుపవాన్ మొనర్చుము మంగళార్థ మై ల HL 
అని పలికి మునిప్ర వరుడు, జనకజతోం గూడ రానుచం ద్రుని వేగం 
బున నుపవాసముం చేయిం, చెను పధిఫపూర్వకముగాంగ పస యుల్లనిలన్-. 149 

ఇట్లు ధృత వ్ర తుం గావించి రామునీచేత నర్చితుండై యామంత్రణంబు వడ 
తదీయదివ్యసదనంబు వెలువడి మరల రథారూఢుం డై శొజమోర్గంబుం ఎట 
చనియం దదనంతరంబం 148 

తే, అవనిజూపతి వ్రీయవాదు లగుసువ్చాజ్ఞ 

_ వములతోేం గూడ నంత8పురమున కరగ 

: నచట వారల కందణి కాశ్యనిలయ 

. వ. 

క, 

కులకు విచ్చేయు. డిక్ నని సెల వి'సంగా,. i144 

అప్పుడు. a కేర్ 
తగ హృష్ట యువలిజన యుక, మగుఠామాలయము విక కసి తాంభోబము. మ 
త్రగరుత తృ్మక్స)కరయుతం, బగుకానారంబు భంగి నలరాశె రహిన్.  H6 

వు ఇల్తెజంగున నవ్వసిష్టుండు రాజభవన ప్రఖ్యం బగు రామని వేశనంబువలన నిర్ల 
మించి రాజమార్లంబు విలోకించ నడి నుటీయు రామాభి'పే.కదర్శనకుతూ 
వాలజనసమూవాంబుల చేత నభిసంవృతం జె తొలంగం దోయరాక యుండె 
జనబృందోరి, సంఘర్ష హర్ష సంజనితం బె బై నతదీయనిస్వన ౦బు -సాగరస్టీనంబు 
భంగి. జెలంగుచుంజె న'యోభ్యాపట్ట ఏత్ను౯ాం౦బు సే _కృసంమృష్టరథంబును వనమా 
లియును నముచ్చితగృవాధ్వజంబునై. చూడ్కికి వేడ్క జేయుచుండె నప్పట్ట 
_జఅరిబునం గలన్ర బాలవృద్ధజనంబు లెల్ల రామాభిషేకం బనుశుభ వార్త ర విని 
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వృజాలంకారభూతంబును సకలజనానం దవర్గనంబున గుతన న్యృహోత్సవం బుంగనుం 

నొనుతలంపున సూరో్య్యదయంబుం గోరు చుండిరి యిట్టిజననం బాధం బగురా 

జమార్షంబు ననలోకించుచు నజ్జ్ఞనాఘంబును విభజించుచున్న వాండు పోలె 

ముందగమనంబునం జని చని సితాభ్ర శిఖర ప్రఖ్యం బగురాజ ప్రాసాదం బారో 

హించి శకునిచేత బృహాస్పతియునుంబో లె నద్దశరథునిచేతం బ్రత్యుద్గతుం 
డును సవ్చితుండును గల్పితాననుండు నై “యతనిచేత నామం త్రణంబు 
వశనసి సభాసదులకుం జెప్పి నిజనివాసంబునకుం జనియె దశరథుండు ! నచ్చటిీ 

వారల చెల్ల విడుదులకుం బోవం బనిచి దృ ప్ప ప్పకంరీరవ ౦బు గిరికందర౦బునుం 

“బోలె న గ్రష్టవేషప్ర పవముదాజనాకులంబును మహేం ద్ర వేళ్ళ ప్ర తిమంబు నగు 

IK 

న. అంత. 

క 
__తృరతూర్యథ్వానముం ద,త్సురము ప్రతీధేగిను :లెసంగం బూర్మం బయ్యిన్, 

- పురజనులు రామవిభుం డ, త్తతి సీతాయు కుం డగుచు దడయక ,వృతీముక క్ 

నిజాంతకపురంబు య వేనించి చం దు రడు శఈారాగణసంకులరి బగు న భంబునుం 

బోలె నద్దివ్య భవనరబు వెలుంగం,  చేయుచుండె నంత నిక్కడ. 14? 

=, మునివరగుండు ననిన వీన్ళుట, జ జనగను తొవల భుండు స్నాతుం జ నె 
య QQ 

మనమున నియతి౯ వోధుసూ, దనుని నపానించె నాత్త్యదయికా.యయుతుం డై, 
.శిరమునందు హావిష్పాత్ర నిరవుకొల్సి 

మాధవ్రనకు( బ్రియంబుగ నుం శత్రవూతీ 

| మగుఘృృతంబును , బ బజ్వలితాన్ని మందు 

హోమ మొనరించె నతులకల్నో. క్షసరణి, ౨. 
. చలు వొప్ప౯ రఘునాయకుం దలహావిశ్నే వమంబు. ట్రాశించి శీ 

_వలభక్తి౯ గృవాదేవసద్యమున భాన్వన్నూ శ్నదర్భానన 
స్థలిసై జూనకిం గూడి శాశ్వకళుభా కార్యంబు వర్ధిల్లు దో 

'వొలనిష్థ౯ా శయనించి మాధ న నగుణధ్యా్యానంబు గావించుతాన్, 150 

. ఇట్లు నుఖని ద్రం జేసి ప్రభాత కాలంబున మేలని. Bl 

. నందిజనంబులు మాగధు, లందంద దమొనర్చ శ్రుతినుఖానహా మగువా. 
గ ెందము. విని రఘునాథుం డ, మందానందరస్ఫరితమాన నుం డగుచున్ . 154 

, విమలమోనువటంబుం. చాల్చి నియతికా వేగం బె సాభ్యాదిక్ళ 

త్యములం. దీర్చి నీతాంతభ క్రియుతుం డై యంభోధిరాట్కన్య కా 
రమణుం జి త్తములోం దలంచుచు నతు ౩ ల్లావించి భూజేవతో. 
_త్రములకా మన్నన శే చేసా భావిళుభసంధాన క్రియా వే వేశుతన్. . 1058. 

. 154 

ధరణీనురకృతవుణ్యా, * వారవంబును భూరికావా శార్భటి మధురో 

గురుభక్తి సల్పుటయు విని, కర మామోదించి రథిక కౌతూవాలు లై" 166 



స్ 

అయోధ్యాకాండ ము. 193 

ందుడు రామునిప ట్లాఫిషే కంబునకుం బురజనులు పట్టణ మలంకి రించుట. శురుంా 

అంతేటం బురమునం గలవా, రెంతయు రామాభిషేక మేర్చ్పడ విని త్ర 

మ్య్యాంతంబున.( బట్టణ వరా చస్టంత ము గయిసేయం దోడం౭గి రామోదమునన్. 

సీ నీతా ద్రశిఖరోపమాతత చేవతాయతనంబుఎందు నంచితన గంబు 

వం 

తే, 

సే, 

లందు? జై జై త్యములందు నట్టాలక కములందు లలినళ్ళం గాటక రథ్యలందు 

ఫీ శ్రీనుత్కు_ టుంబసమృద్ధగేవాములందు సౌవర్ర ర్ల మయసర్వసభలయ దు 

వివిధ పణ్య స స్ఫుద్ధవిక్ణ నౌ హణము ల ౦ దతులితధ్యోజము లాతతపతాక 

. అలెంె గాయకులును ౫ణికలును నటులు 

న _్లకులు బురి నండంద నయనహృడయ 

కర్ర | రశ ర్మావవాంబులు గాలం బాడి 

రాడిరి శబుత్సనజనితవాగ్థు లగుచు. 158 

మణి యు రామాభి పే. శార్థంబు సనుచెంచి యున్నజనంబులు రమ్యుచత్వర 

మందిరంబులం గూడికొని యన్న్యోన్యంబు రామా భి పే.కకథా ప్రసంగంబులు 

చేయుచుండిరి ప పృతిగృవాద్వారంబునందు గుమిగూడి శ్రీడావినో దార్థంబు వివా. 

రించుచున్న సృధుకజన ౦బులును రామాభిషేకసంయు క్షంబు లగుశుభ కథా 

సల్లా పంబులు సేయు చుండిరి యుత్సనల శ్వీ యృనృత్యరంగం బగు రాజమార్లంబు 

గృత పుహ్పోపహోరంబును భూపగం నాధి వానితంబునుం గా నొగరుల వేత 

రచింపం బడియె రామాభిపే.శమహోత్పవంబు పరిసమా వి నొం దక మున్నె 

కా త్రి కాలంబు వచ్చు [గ బ్ర కాశకర ణార్థంబు పురవీథులందు వృతా 

కారదీప స్పంభంబులు నిల్చి రిట్లు పురేరబు సరర్రంబు నలంకరించి పురవాసులు 

రామునియావరాజ్యాభిపే.కంబుం గోరు చుండి రప్పుడు. 159 

రుడు రాముడు రాజ్యూధిసతి యగుటకు జనులు నంతసిః నటు.  యుణుం 

. ప్రాకటభూరిచత్వేర సభాభ ననంబులయందు భూజ జల్ 

మూకలు గట్టి భూవరుండు బుద్ధిని సృద్థు నెజటీంగి తన్ను న 

సోకనునీవ రాముని వసుంధరకుం బకిలజేయం బూనె నా 

హ్ కోడు సమ్మదం బని జనాథిపునిం గొనియాడి రెంపయున్. 100 

నేడు మన భాగములు పండే నృపుని క్ గుణ 

- మనకు రతుకుండును జగ న్థాన్యుందుం గుల 

వీపకుండు దృష్టలోకపరాపరుండు . 

నగు రఘూ త్తముం డుర్వీంద్రుం డగుటం జేసి. ౨. 

పండితుండు ధర్మవంతుండు భ్రాత్ళ వత్చ . 

బుండు సుస్నీగ్లు డగురాఘవుండు మిగుల 

ష్రగ్ 



ee క్లైక్లాన్ల్మా 

194. గోవీనాథ రావూయణము 

eh 

వః 

రని 

దన దుతమ్ములయెన కం జేర్చం దగినకరుణ 

మనయొడలం జేర్చు నినువుడి ననుదినంబు . 162 

ఎన్వునిప్రసాదమున ధాష్రి కిపుడు సమభి 

వీ కుం డగురామవిభుని వివీంపం గలి 

నట్రిపుణ్యుండు ధ ర్థాత్ముం దై నదశర న 

థాధిపుండు చిరజీవి యె యలరుంగాక. . 48 

అని యిట్లు వొగడు సపౌరుల ప్రశంసావచనంబులును రామాభిపే కను హోత్సవ 

విలోకనకాతుకాతిశేకంబున దిక్కులనుండి చనుదెంచి యున్నజానపదజనం 
బులు సేయువార్ష నాదంబులు సరస్సరవచనాకర్హనంబు గాకుండ నప్పురరిబు 

నిండి చెలం" మేటి యును. 164 

. ఆమహాధ్యని పరగిములందు దీర్ణ, రంహూుు. డగుకంధివిభునివి రావమట్ల 
యావిసర్పత్ప్రజాసమూహంబు వేత, బంధురంబుగ నాలింపంబడి య నపుడు. 

. సనినద మె త్రీవివష్టపముచాడ్సున భాసిలునప్పురంబు త్ర 

ద్ద నతరదివ్యవై భవము గాంచుటకై. చనుదెంచి యున్నభూ 

జననికరంబువేతం గడుసంకుబ మయ్య దిపొంగిలాదిజం 

తునివహాసంకులం బయిన తోయధిరాడుదకంబుబాడ్సునన్. 163 

చుడు వురాలంకారంబు( జాచి మంథా యాశ్చ ర్య పడుట. చుద్టుం 

బ్రప్పుగిది న నప్వురవరంబు సకలవుహోశ్చవంబుల శ్చ నాటప నై యొప్పు చుండె 

సపూర్పిడినసంబున వళరథుండు గొలువుకూటంబున నెల్ఫవారలు విన నెల్లి 

రామాభిే.కం బని పృశటంబుగాం బలికి యంత[పురంబునకుం జనిసయనం 

తరంబ శె స. నవిజ్ఞాత దేశమా తావితృళయు నై ననుంథర 

యనునొక క్క_కంబ్ల స్వ్పోదరపూర ణార్థంబు నై కేయియొద్ద దాసీకృత్యంబులు 

సేయు చుండి యాసవుయంబున నది _యదృచ్ళచేతం జంద్రసంకాశం బైన 
ప్రాసాదం చారోహీంచి పకీర్ష ర్ల కుసుమోాత్క_రంబును వరా క ధ్వజహతా కాళి 

కోనితంబును బూరికనిన్నాన్నత వ ప, దేళమాన్లాలంకృతంబును గృతమంగళ 

ద్రన్యకలితవా స్త సప ప్రశ స్తధరణ ఏ'జేవతా భినాదితంబును సుధాధవళిత చెనగ్భాహా 

వ్యారబంధురంపును వేదఘోపూాభినాదికంబును సర్వవాది త నిద్గి గకోవసన్నా 
దితంబును సంప ృవాష్టజనాకీర్ష ౦బును సంతుష్టవరకరితురంగంబునుసేం ప ప ణర్షిత్ 

గోవృపంబును జ బ్రవ్భాష్టముదితపౌరజన నసముచ్చ్భి9ితధ సడవిరాజికేంబు ణా నైయొప్పు 
నప రంబుననలోకించి పరనువిస ఆయోావిఫ్టచి గె త్త త్తజుంబున య కక 

ఆాాబ్రీ 
నశ, .నణజనితసరమాన ందరోమాం చకం చుకితథరీర యగుదానిం జాంబేరతూను 
పటకి శోభితకటి యగుదాని సభ్యాళప్ర, చేశసంచాకిణి యగుదాని నొక్క 



క 

వ, 

అయా ధ్యాకాండ ము, 195 

ధాత్రి నవలోకించి ధనపర యయ్యురామమాత యు _త్రమవార్గ కలిత యె యర్థు 

లకు ధనం బొసంగు చున్నది జనం బంతయు నతిమొత్ర, ప్రవార్ష ౦ బై కాను 

బడుచున్నది మహీపతి సంప్రవామ్షుండై యేమి సయిరదిలంచి యున్నవాం 

జెజీంగింపు మని యడీగిన నది వార్షోపచితగాత్రి యె ముడంబున నిట్లనియె. 

జనవిభుండు పుష్ట యోగం, బున నెల్లి ప్రశాంతచిత్తుం బుణ్యచరితి న (నన్. 
త్యనఘుంజి లేంద్రి యు రాముని, మునుకొని యువరాజు:.జేయంబూ నె ముదము 

యుడు నుంథక కై కకు దుర్చోధన సేయుట శుశుం- 

అని పలికీన,. : 169 

శా,ఆపాపాత్త కురాలు మంథర ప్రకోకాలీడితస్వాంత మై యె 

కోపో ట్రే కమునక్ దహింప సడి సంతో భ ౦బునళా దుస్పవా 

వ్యాపార ప్రలిబద్ధ బుద్ధి యగుచు౯ా హార ర్హష్టంబు స డిని వో 

a 

కా పాంగంబులు దీటుచుం బలి కె వద్రాభో. కిన కై ,కకున్. ” 170 

. వనజాతీ కడుమాఢ్యమున సమాగళె మైనభయము నెబుంగక పవ్వీళించి 
నిదుర వో యెద విట్లు, నిరపమఘోరదు౭ఖాఘనివీడిత నై తి నింక 
నెయ్యది తెజిగు నా కేమి సేయుదు నంచు బరితపింప వబేల భావనుందు 
సౌభాగ్య మది నాకుం జాల గబ్బని వృధాయోగంబుచే విజ్ఞవీలా దీవు 

. సీదునా భై గం మంతయు నటితో, నిందు వేసవినాంటిభున్ ద కుమా 

నుట్ల శోవించి చనె నిశ నైన లెమ్ము, విభున క్రియ వెతిప్ శే వేయు నేల. 

, అని యిట్లు పాపడర్శినియును దుష్ట స్విభానయు నన కుబ్జ  తేన్నుం బదరి పలికిన 

నప్పలుకుల కులికిపడి విష బ్ఞావదనయె కై కేయి. దనపురో సళాగంబున దీనముఖ 

యె దు? | ఖ౦-చచు చున్న మంథరం జూచి ప్రియసఖి యున్వునివేతం బరాభవింపం 

బడీలి వెటి (గింపు మనవుడు మధు రాయమానం బగు కే కై శేయీవాక్యంబు 

విని కోధసంర క్షలోచన మై మనోవ్యథాకరంబును రామునియందు విరోధ 

దనకంషు నగుపరువ వా క్యంబున నీ ట్లనియె. 172 

పతి కౌసల్యకు వళుం జై, యతివా త్వన్నాశహేతు వగువై చేహీ 
అ ౦ ర్లు | 

పతిని యువరాజస్టమునకుం, బతిం చేయ. దలంవె నీదుబతు శిటి కిన్. 178 

. ఈవ్భ'తాంతేము విని నుది, తా వహిం గాల్బం బడినదాని శ్రీ యక దువ, 

ఖావిలమానస యై యిట, శే వచ్చికి వేగ నీకు. పీజే మొనరింపన్. 174 

. దేవి నీదుగఖమున నాకు దీర్పరాని 
దుఃఖ మొదవును నీవ సంతోష మంద 

నాకు మితి వెట్టరాని యానంద మొదవు 
నిందులకు మది సండియ మొందవలదు, 175 

థారుణి -రాజకులంబున, నారయ జని ఉంచి దళ రథ్రావనిపతికి౯ా 
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దార వయి తాజధర్శ, క్రూరత్వం జెటుంగ వేల కువలయ నేత్రా. 116 

క, పలుకుల దీపును ధర్మము, గలిగి హృదయమందు. జాలః గలువముం (్రారస్టం 
బబవడ(౫ నాంటినుంక్రియు, మెలంగుకా నీమగండు చెలియముకా వంచఛచించెన్, 

చ. జనపకి నిష్ఫలం బయినపాంత్వము నీపయిం జేర్చి యిష్పుడ 
త్యనుపమరాజ్య రూ పకమహోర్థము చేయ బ్రథ మద్చోతీయ నె 
మున నులరించెం గానియెకస మానును జూచుటకై .- భవత్సుతుం 
బనిచి ధరాసుతాపకికిం బట్టముః గట్ట నుషక్ర మించునే, 118 

చ, అతివ వృథా పృసాంత్వుం డగునానరనాథకులో త్తముం డనా 
స రతీము సుఖోచితం బయిన రాజ్యమునంచు నసుంధరాత్త్యజూ 

వతి నభిషి_క్తుం జేయు నింక వాంధవ సంఘసమన్వితంబుగా 
శీతిని సజీన వయ్యు గళజీనిత వై తివి మాట శేటికిన్. 179 

క సుతునకు హీతంబు నా కు, న్నశీహార్భ ము నీకు మే లొనర్పుతలంపు నీ 
మతిం గలిగిన నభిపేకముం జతురశ విఘ్నితముః జేయం జను నీ కోబలా, 180 

చుడు రోమునికీ 6 బట్టా భిషేకంబు జరుగుట మంధఅనలన విని కె కేయు సంతసీల్టుట, శురుంా 
6 

వ. బాలా డశరభుండు నీకు, బతేవర్టిసదేశంబు చేత కళత్రం డగు ఛన్నహృచదయుం 

డగునతేండు బుజుస్వభావ వై ననీఇేత సర్పశిళుపోపయిత్రి చేతంబో-ల హి తా 
చర ణేచ్చ చేతం దబ్రతిచ్చన్నాంతేర్చిషం బె నసర్పంబువో తల నుత్సంగంబునందు 
బరిధృ తుం జయ్యె ను వేశ్నీతేంబు లె నళత్రు,సరృంబులచేతం బోలె బాపస్వభా 
వుండును వృథానాంత్వుండు నగునద్షశరథునిచేత నిత్యసుఖోచిత వై న నీవు 
సపత్నిపుత్రాభి పేక రూ పాపకారంబునం బుత్రమిత్రబంధుసహితముగా హత 
వై కి వింకనవై న వివేకంబు గలిగి తత్కాలోచితోపాయ విచారకుకలవు గావున 
శీఘ్ర ంబున రామా భి పే.కంబునకు విఘ్నుంబుం గావించి భరతుని నిన్నును నన్ను 
నుం బోను మని పలికిన విని య క్కే_కయరాజపు త్రి రామా భి పేకకథా శ్రావణ 
సంజాతపరమానం నరసపూరితేవృడయ య చం ద్ర శేఖాలంకృత యెనశరద్ర 

' జనియునుం బోలె నభిరావుదర్శన యె యొప్పుచు రయంబున లేచి పర్యంకమ 
ధ్యంబునం గూర్చుండి వికసిత వవనోవహూరముఖారవింద యె కన్నుల నానంద 
'బాషృధారలు గ్రమ్థుదేర సరసమణి ప్ర భాపటలశోభితం బై యొక్క దివార్టభర 
ణం బొసంగి యి ట్లనియె, 181 

క చెలియా పరమువ్తియ మగు, నల జనకసుతాధినాధున భఖిపే.కము సొం 
పలరం జెప్పితి దీనికి, గల్ప్రత్యుపవకాక మేమి గావింతు నింకన్. 02 
-ంధ్రర్టు మంధర దుర్చోననల విని సరిగా దనుచు గే కయి దానిని సమతిపజచుట, రుణం గ ము 

వ, అని యుక్సాహాంబు దీపీంపం బలికి వెండీయు. j8 
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క, ఆరాముండు భరతుండు నా, కారయంగా ' నొక్క_రూప యటు గావున నా 
భూరవుణు6 డతని రాజ్య, శ్రీరమణునిం జేయు టరయం బ్రియ మగుం గా టే. 

సః మ్రీయార్తా నా కీరామాభి శే కకథనంబుకం కొ ననష్టిం బొక్క_టి యొక్కి_౦కై 
స 

నభిమళరి ' బగు శే ఫ్రవాక ప్రంబు నీచేత ల్స్ మ్మజిం జెప్పుట కళ కష్టం 2 యుండు 

నట్లు సర్వ వి 'యంబులకం నుత్తనుం చ నచేజాక క్కవస్తువు గల కని యా 

రసీ చెప్పుము దాని నొసంగెద ననిన నమ్మంథర యమ్తాట గీటునం బుచ్చి 

యశ్రైవి మయొసంగినయాభ రణంబుం చాజవె వైచి దండ సంగం 

చందంబున సక్రోథ యె దుంఖశోకంబులు పెనంగొన ని టనియె. 185 

ఎర్టుర్దు మంథర యతికఠినము గా6 గె శేయికి దువో ప్రభథనలం జేయుట. శ్రాఢుంా 

ఖై. దారుణాపత్సము ద్రమధ్యస్థ వై వె తి, ననుచు నిను నీ వెజుంగక యప్రమోద 

విషయనుం దిట్లు ముదము గావించె డివ్రు, ననిత నీచాలిశత్వ మేవమనంగవచ్చు. 

శే, రామభ ద్రసా మ్రూజ్యుసంప్రా ప్టికాప 
ముగుముహోవష్టీసనము నొంది వగన కిట్లు 

హర్ష ముందితి కాన. దుగఖా. ర్త నగుచు 

నిన్నో దూజెద మది నవినీతవనుచు. [87 

మ, మగువా నీకు సపత్నిపుత్రుం డగురామస్వామి మృత్య్యూపముం 

డగుశత్రుండు దలంప వాని దగు రాజస్టీప్రా క్రీ వికి న్నీ వయో 

పగ సాఫేంపక మోద నుంది తిది యే ప్రజ్ఞావిశేషంబు మె 

చ్చగునే 'కావకదుర్శ్మతిత్వమున శే నాత్యక- విపాదించెడన్. 13 

శే, అకట రాజ్యసా భారణుం డై నభరతు 

వలన రాముని కయెన్సీడుభయము దలంచి 

మిక్కిలి విషణ్ణ నై తి నిమైయి ధరిత్రి, 

భీతీ తున కొదవించు ఎం డబల, 
169 

వ మటీయు మేహీపాగ్టిసుం డగులత్షుణుండు మనోవాక్క్మాయకర్య ంబులచేత 

రామునిం సాందీయురాడునట్ల కత్రుస్నుండును భరతునిం బొంది యుండు సన్ని 

కృష్ణం బె నపునర్వసుపువ్యనతు త్ర త్రజనన క్ర కమంబుచే నైనను ఛరతున క రాజ్య 

గ్రా ప్రియగు6 గనిమ్టలె నలక్షుణశ్ శ్రుఘ్నులకు రాజ్య క్కమంబు వవహీతంబయ్య్ట 

లక్షణశత్రుఘ్నులు "స్టవహితు అ నను బరతంత్రు ఆ నను రాజస్టవిమయంబు 

నం దభిలాషంబు శామభరతులకుంబో లె పారలకుర గలిగి యుండు నై నను మొ 

దల రామునకు. బిదప భరతునకుం. బదంపడీ లవ్షణశత్రుఘ్నులకు. రాజ్టుక్ర 

మంబు సన్నికృొష్టం.బై. యుండు నట్లు గావునం బ్రథముం 'క్షగురాముండు ద్వోతీ 

యుం డగుభరతుని హింసించు గావున రామునివంన భ్ యంబు ఇ ఛ్ కము కీకాక 

లశ్మణశశ్రుఘ్ను లకుం గ లుగ నేర డి డెట్టు. ' రాజస్ట్రక్రనుంబు బు పన్నిలానలి. రో 

a 
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కవీ 

ఈ 
శి 

త 

ముండు మొదట నేలుట కస్త ౦జై యుండ భరతున కెట్లు రాజ్వుశంక గలుగున 

ని యంటి వేని వివేకళాలియు. క్ త్ర త్ర చారిత్ర ,౨బునందుం శూ ట్రైజ్ఞుండును గాలోచిత 

క్ర _రన్యార్థ్ధ కారియు సై నెన శాముసీనలన నయ్యెడు 7 భావ్యనర్థశ రణ భయంబు 

వలన౭ బూర్ రోష క్త కె వై శారద్యాదిరహితుం డై. డైన 'భవత్సుస్రు, నుద్దేశించి పరితపించు 

చున్నదాన నని .యితెఅంగున భరతునకు శాజ్య సోఛారణ్యం బుగ్గడించి 

వెండియు గాసల్యకుం ౫ ౫లసాభాగ్య ప్ర సంగంబునం గ కకు నీర్ష్యో త్పాదనంబుః 

'జేయుతలంపున నిట్లనియె, 190 

, ఎల్లి సమ  స్పబంధుజను "అంతయు మెచ్చంగం బుష్య యోగమం 

దల్లన ఛారుణీసురకులాథ్య్యులచే నభివి. క్వ హుం డై మహీ 

వల్లభి లెల్ల (మొ మ్రొక్కు లిడ వారక గద్దెయ నున్న జానకీ చి 

నబ్హభుం జూచి 'మోదమున వాలంగ నీసవతేమి నోంచెనో. 191 

.పగతు లెల్లను నిర్టింపం బడిరి కాన, నధికవిశ్రు తి సం పీతి నలరి యున్న 

నీసపత్నికీ దానీ వె నెనరు వుట్టం బనులు సేయంగ వలసె నీ కనిశ మబల, 

మెల్ల నిన్ను వీడ్కొని, రామజననిం గొలిచి యునికి ప్రావ్లించెం దగ౯ 
శామునకు నీకుమారుం, డోమహీ శౌ వ్రెష్యు భావ మొంపంగ వలసెన్. 198 

భరతునిగృవామున నీస్నువ, లరుదారంగ నప్తవ్యాష్ట లై వర్తింపం 
ల రిం డా ఎవి 

బరికించి రానుయునతులు, గర మొనందంబు నొంది కనొనవల సెన్. 194 

అని యిట్లు పాపవనసాయంబునందు( జి త్రంబు తగులువడునట్లు బోధించు. 

పరిచారిక్ నవలోకించి శామునియందు సన్ని విష్టంబు లగుసద్దుణంబు లభివ 

రింప నుప క మించి కెక యిటనియె. 195 
౯ లో యా య 

~ంరఫైరూ కె క మంధరకు రామునిసాణంబులం చలర్చటు, శఖుయిలా 

. గురుదాంతుండు కృతజ్ఞుం డా ర్రివారుం డదర్రూ, రుండు ధర్వ్యజ్ఞండుం 

గరుణోదారుండు' సత్యవాది శుచియుం గాకుత్ స్థవం శేంద్రు డా 
ధరణీజూపతి యాజ్ క గృనుతు డై తాం బుశ్చైం గానకొ ధరం 

బరిపాలింప నతండె యక్ష (డు జగత్ప్రఖ్యాతనీతిం జెలీ. 196 

అనుజుల భత్యుల బంధుల, ననవరతము! దండ్రి డివోల నారసి ప్రోచుక్ 

' మనరాముం డతనియభిపే., చనమునకు న్వగవం ప దగునె సకియా "నీకున్... 191 

అవనిసు తావిభు. దేలిన యవల మహీచక్ర మెల్ల నస్త్య త్తనయుం 

డువిదా పాలీంపం గలం,డు విచారము వక్ యూఆడుము నీ వింకన్. 195 

ఎడంబడక మిోంద భరతుడు, పుడమికి తేం డగుచు నుంట బుడి దలయకి 

ప్పుడు రామాభ్యుదయముసకుం బడంతీ యిప్పగిది నడలుపడ చే కిటన్. 199 

జనకతనయాకళ తుం, డనిశము నిజజననికంకె నతిశయభ_క్రి౯ 
నను చేరి కొలుచు గావున, మునభరతునికంచు నతండు మాన్యుండు నాకున్, 



ar 

_ 

తే, 

వః 

అయోభ్యాకాండము.. 199 

. అనవరతం బతండు తన యట్టులె తమ్ముల జూచు గాన న 

య్యూనఘునియందు. జెందిన మహో ప్రియ మంతయు మత్కుమూరునం 
దును దగ జెందినట్ల తలంతు న్మగువా మది కిప్తు దీనికై. 

నునమున నింతవట్టి ౩ పలుమోా అద. గుందలనేబ దీనతన్. 21 

. అని యివ్విధంబునం “గై. గా క దనమనంబున రామునియందుం గలవాత్చ్సల్యంబు 

కేటపడం బలికిన నక్కుబ్ల కోకశిఖశిఖాదందహ్యమానన మై యె నిట్టూార్పువుచ్చి 

మయొక్కింతసే పూర కుండీ వెండియుం గై క కిట్లనియె. 902 

. వినుము న్యసనశోక' వి స్తీర్ష నుగుదుకఖ, వనధి మగ్న నైతి ననుచు నిన్ను 
మది నెజుంగ లేవు హార ర సంబునలన న,నర్థదర్శినివి గడా లతాంగి. 208 

యుద మంధర “కకక నానా 9 కారంబుల బోధించుట. దురం 

. అని యిట్లు కె కయభిపాయం బనాలోచితం బని నిందించి రామరాజ్యానంత 
చ డై శ్ 

రంబుననై న భరతునకు రాజ్యంబు లేమి తెల్లంబుగా బోధించుతలంపున 

ని ట్రనియె. 204 

. ధరణీశ్వకులు రాజతంత్రంబులను క్యేసనుతునం'ె ఘటియింతు రతిగుణాశ్యు 
లె ఇ నతక్కినవారియందు: జేర్పరు రాజునకు గబసుతు "లెల్ల నరప పతిత 

మొందలే రబ్బంగి నొందినవోం జాల ననయంబు వాటిల్లు న ల పుత్రు c 

డగురాముం డేలిక మైనవిమ్మట వానితనయుండె భూపలీత్వేము వహించు 

రాజవంశంబువలన వారక సుఖంబు 

వలన నత్యంతనిర్భగ్ను( డగుచు నీదు 
సుతుడు భరతుం డనాభు? తై సొంపు సెడియ 

రణష్టమున “శీగం గలం డిప్పురంబు విడిచి, 205 

. కాంత. నీదు మేలు ఘటియించుతలంపున 

కూతముం గణప నచ్చు చెబు కిట్లు 

సవతిభాగ్భమందు సంతసించెడ వయో 

యెంత చెనటి వైతి వే మొన గు. 206 

. రాముం డధినాథుం డై న నీరాజ్యమునకు 
హోని లేకుండ నీపుత్రు నన్య చేశ 

మునకు నైన లో కాంతరమునకు నైనం 

బనుచు నిక్కువ మాచంద వునుపవమూంగి. 207 

జెపి బాలుం డగుభరతునీ మాతులగ్భవహాంబునకుం బుచ్చ్చితి విది యవి వేకంబు 

నేం డతండు సమోపంబున నుండె నేనియు మహీపతికి రామభ ర తొాదుల 

యందు సమాన సౌహోర్షంబు సంఖటిల్లుం దృణగుల్మ ల తాదిస్థావరంబులయం 
దై-నను నత్యంతనన్ని ధానంబువలన ననోోన్యస ం శ్తేషరూపసువృృద్భావంబు 



204 గోరీనాథ గామాయణము 

eh 

ఢ థి , 

._ నితండు నష్టార్థుం డై యెట్లు య తుకుం దన్ని. 212 

తి - 

హ్ 

జనించు. శా లై అ నరామభ రతాదులయందు జనించుట శేషం యరిది యట్టి 

సన్నికర్ష ౦బు నీచేత విఘటితం బయ్యె లత్షుణు ౦డు రామునకుం బోఆ కన 
ఘ్నుండు భరతునకు వళుండై యుండు నగం డైన సమిపంబుననున్నం దనయ 

న్నేహంబువలన భరతునియందు సౌహాగ్షంబు గలుగు నతండును బ స్థాపీతుం 
డయ్యు వనోద్భూతతృణ కాష్టజీవు లగువాష్టిాధాదులచేత శే తవం బగుఫొం 

డొకవృత ౦బు కంటక ప్ర దుర వే శతి ఎ్రాణలకాదులచేత సన్నికర్భ ౦బువలన శ్లేదన 

యూవపవభ్యయంబువలన నమాచితంపగువ ని వినంబడుం గావున సన్ని కర గ ంబురత్ణ 

కారణం న. యుండునడి నీచేత బరిహృతం బయ్యెనని విందుముగాచె యని 

పలికి వెండియు గుబ్ద యిట్లనియె. 908 

. రాఘవుండు లత్షణునీం బ్రో బో చు లత ణుం౦డు, ప్రోచు "రాముని నశ్వినీపుత్రులట్ల 

వారిసౌభ్రా | త్ర మేఖల భుననమునందో నధికవిశు కోత మై యుండు నట్టు లగుట, 

. సౌమిత్రిపె ఘూ శ్ర తము, డేమియుం బాపంబు సేయం డించుక యెన౯ 

లేమా + మనభరతునిం బెను, బాముపగిదిం గినుకం బూని చాముల? 'బెట్టున్ , 

. కావున భనత్కుమారుండు మాతులగృవాంబుననుండి వనంబునకుం 'జనుం 

గాక భరతుండు ధర్మంబు దప్పక వత్రం బగు రాజ్యుంబుం బ రిపాలించెనేని 

నాకు. బరమహీ తంబును నీ కత్యంతవార్గ ౦బును భవదీయజ్ఞాతుల కధికోదయం 

బును సంభవించు నదియునుంగాక. 211 

. అతిసుఖోచితుం డగభనత్పుతుండు రామ 

చంద్రునకు జూడల గోవల సహజశత్ర్రుం 

డతేండు సతతసమృద్దార్థుం డగుచు నురడ 

వనితా బలుసింగముచే, ననమున వెస నాక్రమింపం బడినకరివిధం 

బున రామునిచే. బొదువనం బ, డినభరతునిల బోవు వొతని జెందం బలరన్. 

రమణీ మున్ను విభుండు నీకు వళుం డై లాల్రచునాం డీవుగ 
ర్రషమునం జేసిన యెగ్లు లన్నియును దాం బల్తాజు చింతించి ౫ 

నస్క ముది డాంచిన నీసపత్ని యగునక ్కృ_సల్య గరాముండు రా 

జ్యము బాలించుచు నుండె నేనియు నిను౯ సాధింపచే క్రమ్షజన్. 214 

. రామచంద్రు,ండు సకలసామ్రాజ్యుమునకు 

నాయకుం డయ్యు నేని నీనందనునకు 
నీకు నీబంధుజనుల కస్తోకడై న్య 

వృత్తి వాటిల్లు నిక్కువ మివ్విధంబు. 215 

కావున భరతుని రాజ్య, క్రీ విభుని గం బగతుం డైన క్రీరాము నర 
ణ్యావానునిం గాం దలంవుము, భావంబున సుతుడు నీవు బ్రతుకందలంచినన్ ॥ 



వ, 

అయోధ్యాకాండ ము, 90౧1 

అని బహు వకారంబుల నమ్మంథర తేన నేర్చుకొలంది వాపాదంబున౦ందుం 

జి త్తంబు తేసలువడునట్లు బోధించిన నై ,_ కేయి యెట్ట కేలకు నీయకొని 

వ్రోధానలజ్వలితవదన 2 యె నిట్టూర్పు నిగిడించి క్రమ్మజ నక్క కిట్లనియె.2 17 
..అనుపమబుది నీకజపినట్టు'లె రాము నరణ్యభామికేం' 
బనిపెడ మతు,_.మారునకుం బటము గటు తెజుం సొన చెద౯ా గా కె టె "~~ 
వనమున దీనికిం దగనమంచియు పాయము( జూచి చెప్పు మో 
వనిన మదీ౯ ముదం బలర నప్పరిచారిక వక్క. గృమ్మణన్, . 218 

. ఒయెలనాగ నీదుతల ఫొవ్పిద మయ్యె నసు6ధ రాసుతా 

నాయకుం డుగ్రస త్త వ్రభయదాటవియందు. జరింప నీసుతుం 

జాయతరాజ్యవై. భనసమంచితుం డై తనరారు నట్టిసూ 

పాయముం జెప్పెదకా విను మపారసుధీరచనాధురీణ నె. 219 

_ంధ్రుద్దు మంథర కైకకు రావావివాసన ఛకతాఖిపేచనముల గుపాయం బెతింగించుట. శుణుం 

చవి నీచేత బహుప్రకారంబుల నుచ్భమానం బైనయాత్మ ప యోజనంబు 

నావలన వినం నోరికేవి దినికిం దగినయుపాయంబు స్ వెలుంగకో యడిగితివో 

యెతేంగి పృకటంబు గానీక మనంబున నిడుకొని యడిగికివో యెటుంగరాదు 

నాచేత బలుకంబడినదాని విన నభిలాషం బగునేని యెణటింగించెన డాని 

నౌాకర్ణి ంచి యవ్వల ఏ పమర్శింపు మని పలికిన నమ్మంథరావాక్యంబు విని 

యె క, శేయి స్వా_స్తీర్లం బైనశయనంబుననుండి యొక్కింత లేచి మంథర 

క ట్రనియ. 20 

ముదిత యేయుపాయమున మత్కువూరుండు 
రాజ్య మధిగమిం-చు రామ భ షం 

డడవి కీప్పు డరుగు నట్టియు పాయం బు 

జెప్పు మ్ోవు తడవు "సేయ నేల, వలి ! 

. అని పలికిన నమ్మంథర, ఘనతరరామాభి సే. పేక కార్టీవిఘాతే 

బొనరించుచుః * ఛై శేయిం, గనుంగొని యిట్లనియె నురలం గడువార్ష మునన్. 

. జేపీ తొల్లి 'చేవాసురసంగ్రామంబునం బురందరాదిబృందారకులు రావసుల 

కోడి పోడీమిసెడి నీమగనిం దమకుం దోడుపడుమని ప్రార్థించిన నతండు నిన్నుం 

దనకు బూనటగాం గొని రాజర్షి సమేతుండై దథీ ణదిశకుం జని దండకాన 

ణసంబు. బ్రవేశించి యందు వైజయంతం బనుపురంబున కధివిభుం డై న 

తిిధ్వజుర డగుశంబరు౭-. డనునుహారాతసుని మహామాయునిం దడాశీ పీక 

శరాసారఘోరంబుగాం బోరి పోరి ప్రాద్దుగ్తుంకిన (6 దదీయళూాలాభిసంజాతత్న 
త వేదనాపనోదనార్థంబు నిదురించి యుండ నప్పు డప్పూర్వగీర్వాణులు నిశా 

_ సమయంబున సు ఫుతైనవారి నందణి నానావిథషప్ర పహూరణంబులం బవారించిన 

26 
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నశై ,_దున్రలతొ(కున కోర్వక దళరథుండు మేల్క-ని నిజస్వందనంబు గడప 
నిన్ను సారథింగా నియోగించుకొని రాతసులతోడ దారుణప్ర కారంబున 

నరణంబుం జేసీ రాతుస ప్ప్రయు _కళూలపట్టిసప్రాసాదిసాధనంబుల నొచ్చి నష్టే 

తనుం డైన నీ నప్పు దన్షశరథునరణంబునకుం దొలంగించి దానవక్ ఏత్యేంబులం 

డి నుడియకుండ రశీంచికి పదంపడి రాతుసులు నెనె న త్తివచ్చినం ద _త్తత్చ) 

హరణంబులం బొలియకుండం గాచితి విట్లు ది్రవారంబులు నీచేత రశ్నీతుండై. 

యతండు మెచ్చి వరంబులు ఆం జొసంగెద "వేండు మనిన నలనీనయపుడు నో 

రెడ నొసంగు మన నద్దశరథుం డట్లయ్యెడు నని నీయకొనియె నీవృ త్తాంతంబు 

తొల్లి యొక్కనాండు స్నేహబలంబున నాకుం జెప్పతి నేను నాంటనుండీ 

మనంబున నికుకొని తద్వినియోగసమయాన్వేషణంబు సేయుచుండం పెద్ద 

కాలంబునకుం దగినసమయంబు దొరకొనియ. బదునాబ్లువత్చరంబులు రా 

మున క “రణ్యవాసంబును భరత్తునకు రాజ జ్యాభిేకంబునుంగా నివ్వరంబు లొ 

సంగ వలయునని మగని బలాత్క_రించి యడిగ రామాభి పే.కసంభారం బులు 

నివ ర్రింపు మరక్టుస భరతుండు స్రజాభిప్రాయసంప్రా ప్హస్నేహుం జ సుస్థిరం 
| న్నా చేలా 

డగు దానంకేసి నీకు వకుల సపత్ను లెల్టం బనులుసేయుచుండ మాబోంట్ల 

నబ రశ్నీంచుచు నీశ్వరివై యుండెన నని సౌభాగ్యంబునం దాశౌకల్చనా 

పూర్వుకంబుగా : రానువివాసంబునకుం దగినయుపాయం౦ బెజింగిం చి వెండియు 

నిట్లనియె. ల్తిల్తిక్ర 

క, చెటువంఖు దక్కి బలు వడి, మలిన; పటముగట్టి క్రాధమందిరమున సొ 

ములు డుల్ని చేలా పై x ట్లలుకం బడియుండు మపుజె యధిపుండు వచ్చున్. 

క వచ్చిన మగనిం గన్నులు, విచ్చి గనుంగొనక పూర్వవిధమునం శ్ర చేను 

వ. 

క్ల 

న్మచ్చట లాడక తగ మన, సీచ్చి గలియ శేక్సు చుండు మెంతయం గినుకన్. 

అశ్తైన భ్ _రృపరిత్యాగ నాపాన్య ంబు వాటిల్లు నని తలంచి చేని వినుము, 226 

మానిని మగనికి గూాద్చన, దానవు గావున నతండు క్వత్క్భతమం చెం 

తో నెనను గలిగి = స జలి, తానలనుం దెనం బొచ్చు నది నిక్కవుగున్. 221 
యే ae 

తే, చెనరు గలవాండు గావున నీమగండు 

UK 

నెలత నిను గడదానింగాం దలంచి చాకు 

లో క్త నోవింప.. జాలదు యుష్కు దర 

మాస సేయుట నసువుల నైన విషము, 228 

. పాటలగంధిరొ వినునీ, మాటకు జవదాంట లేడు మాననవకి యి 

ప్పాట భవదీప్సితాక్థము, వాటముగాం జేకురుకా ధ్రువం బది నీకున్. 229 

న ఇ ట్లలుక నొడమినడెందంబుతో నీవు క్రోధాగారంబుం బ్ర వేశించి శయ 



. 

అయోధ్యాకాండ ము. 208 

నించి యున్నసమయంబున నీవిభుం డరుదెంచి నీచి తంబు వవయుటకు బసు. 
రత్నసువర్ల భూషణాంబరమాల్య్యాదు లొసంగం జూచు మనోవి భ్రమ కారణంబు 

"ల న యప్పదాగంబులం దాస సేయక తొలి చేవాసురసం,గావుసమయం దౌ థి గ WW 
బున సం వ్రీతుండై యొసంగాన నన్నవరంబులిచ్చునంతికుం గోసంబు డింపకుండు 
మన్సైన నతేండు మోహావిశేప౦బున నవ్షరదీయం బొసంగువా౭జై కోరి, కీం 

(SER 

దగిన్నప్ప్తయోజనంబు లెజింగింపు మని యడుగు నప్పుడు నీవు భయంబు 

విడిచి యర్ముహీవిభుని సత్యేంబునందు సంస్థాపించి పదునాల్దునత్సరంబులు 

రామునకు వనవాసంబును భరతునకు రాజ్యాఖి పే.కంబును గోరు మతం డివ్వ 

రంబు లనుమానంబు దక్కి యొసంగు నంతట రాముండు ననంబునకుం జనిన 

ఛ రతుండు సా మ్రాజ్యపదవిం 7 గె కొని వనీక కృతేమూలబలుం 7 ౫ పగతులం బరి 

మార్చి సంగృహీతమనుమ్యుం డగుచు. నిష్టజనంబుల. గూడి. మహీ భార 

ఢా రేయుండై ఫం నవ్వల నారాముండు చతుర్లశ వత్సరం బులు వన వా 

సంబు సలి గృమ్మణ బురంబునకుం జనుడెంచెనేని భరతుని జయింప సాను 

ర్థ్టంబు శేషం జేసి యూరకుండు నంతేట రాముండు రాముం డయెడు భర 

తుండు చతుక్షశవర్ష న్యతిరి క్షపుకుపూయు?కాలం బంతయు నేకచ్చత్రాధిపత్యం 

బుగొం బుడమ్ చేలుం గావున నెల్లభోంగుల సండియంబు దక్కి నిర్భంధంబున 

దశరథుని నాషధీనుం గావించుకొని రామాభిషేకంబునకు విఘ్నంబు "సేయు 

మిదియె భరతునకు6 బ్రా ప్తకాలం బని పలికిన నక్కు_బ్లః పలుకుల కలర్ యనై్క_ 

శేయియనుకూలార్థరాపంబునం బ బ్రతిబోధితమైనయయ్య నర్థంబుంబరి గ గహించి 

సంతేసించి యమార్లగత యెనకికోరెచందంబున నవశయె నక్కిలి విస్యయంబు 
నొంది మంథర కిట్లనియె. 230 

-ంధ్రుర్టు కైక మంరథను నాఘించుటు, చ్రుథ్తుం- 

. బుద్దినిక్సయమందు నీపుడమిలోనం గలుగు కుబ్బలలో న గ్రగణ్య వై తీ 
వింతే హితమతి వనుచు నిన్నెజుంగ నై త్రి, నెంత శే సేష్టాభిధాయిని'వే మృశగాశీ, 

సతతము మదర్గనులయం, దతులితముగం గూడి 1 యుందు వటుగావున భూ 

పతి పూనిన కార్యం "బెజింగితి నే నెజుంగంగ నై తిం గేవలజడతన్. 282 

వ్రియసఖ దారుణస్వభావలును వక్ర్రరూవిణులును దుష్టావయవసంస్థానవి శేష 
సంయు క్తలు నగు కుబ్దలు పెక్కం౦డ్రు గలరు నీకు వారల నాటిసేయం దగదు 

వ్రీయదర్శన వగునీవు పద్యంబుకరణి వాతంబుచేత నమ వై తీ వై ననేమి సవాజ 
సుందరం బయినపద్య ౦బు ఎ వాతంబువేత న్రుం ౫ బన" వ స ట్లనింద్యం మె బె యుండు 

నట్లు సవాజసౌం దరగ్భిశాలిని వగునీవు వాతో ్రే కంబునలన వక క్రత్వంబు నొం 
దియు ననింద్భి వై తీ వని పలికి వెండియు నిట్లసీయె. లికి 

నా 
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కే, స్కృ్రంధపర్యంతమును నొప్పు గలిగి యుభయ 

జ 
స 

పార ముల నొ త్తికొని యున్న పైబలమయిన 

యురము6 గని సిగ్గువడి సునాభోదరంబు 

శాత్రత వహించె ననం జాల సన్నమయ్యు. 294 

పరిపూర్జ్మ జఫఘనమును అస, దురుకుచములు వినులహీ మకరోపమన కం 

బదుదార నీకె కలిగను, వరవర్ణి ని 'యెంతమావనతి వే తలయన్, బ్రిన్ 

చ, ఘనరవకీంకిణ శీకలితకాంచియుకేం బగునీనితీంఒ ముకా 

గనకని వంగ కావాళవికాసము తె నత్వదీయజంఘీక 

ల్బువనిచిత భంగి దీగ్గమయి కోభిలు నీదుపడడషీయంబు కాం 
యం 

చనకుచిశోబ్ తావయనసౌన్టన మింత పొసంగునే చెలీ, విరిగ్ర 

షమాం౦ంబరంబు6 దాలిచి,' ₹*మెని నీహాయతోరుకాండ శంబుల వే 

నాముంగల. జను బసభు, గన్బామపగిది. జూడ్ కంవు గావించి డింకన్. 21 

ఫఘనమాయు. డై నథంబర, దనుజునీయందులగల బహువిధస్సుట మాయ 

ల్వనజూత నే ప్రై సేయం, దనవరతము నొప్పు నత్రగుళాధికములు నై. పైన 

లే, సకియ య్ నీస్థగు ప వ్ర చేశంబు దీర్భ, మగుచు రథఘోణమువలె నాయతత గలిగి 

వ. 

యలరు నచ్చోట టజనీకులు మతులు వి,చి త్ర తరయు క్రి శకులు జేర నిలిచె, 

అనీ ముట్టు బహూుప కారంబుల. గుళ్తారూపంబు కుహూప ౦బైనను సుహాకం 

బుగాం గొనియాడి తదీయవాక్వంబులు లోక cl తంబులని యెజుంగక కార్టి 

సాధకంబు లని తలంచి వర్షోత్కర్ష బున. లే యు వెండియు నిట్లనియె, 940 

చ. తలకొని మత్సుతుం డఖలధారుణి నేలంగం గభైనేని యో 
నెలత మహోన్నతంబయిన సీష్థగునందు సుగంధిచందనం 
బలంది సువర్ష కంచుకము సర్ష్మిల నిచ్చెన నీమొగంబునం 

దిబకము దొద్దడ నిమలదివ్య విభూవ ణప. జ్ఞ నిచ్చెదన్, 211 

"జే, పూక్ష చంద్రునిగోవ నీముఖము నాదు లోచనేంవీవవముబకు పచులొసంగ 

ధాత కాంచనసరిధానధారుణి పయి, నచ్చర బలెం జరించెద నతిన నీవు. 242 
ఆ. నీవు నా కెట్లు దాసీవై నెనకు చుట్ట; సేవజేసెద వారీతిం జెలియ నీకు 

సకలకుబ్దలు విములభూవణవిభావీ, తాంగు లై సేవం గావింతు రనుదినంబు 

క, అని యిటు తేనుం నొనియాడు-చుం దన బుద్లికీ( జిక్కి. వేదితలగతశిఖవా 

డ్చునం దల్చ్పముపై శయనిం, చినకై కం గాంచి కుబ్ద చెచ్చెరం బలికెన్, 214 

రురు మంధరోపడేశంబున। చై కేయి డోశంబు 6 బూూనుటు. చుఢురా 

చ. అతివ నృథాపృసంగ మిపు డర మె శా తవు జై నరాముం డో 

తతసకలావనీభఛ రము. చాల్చినపేమ్మట న్రీప్రయత్నముం 
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అయోధ్యాకాండ ము. 205 

గతజల సేతుబంధనముకై వడి శూన్యనివాసడీ పసం - 

గతి యగు గాన నాపనుపుం గైకొని వేగమె సేయు మి త్తటీన్. 245 

. అనిన నట్లకాక్ యని నై క రయమునం, గుబ్బతోడం గూడి కోధగ్ళహము 
సొచ్చి మెల గట్టి సొమ్ము లుర్వర వైచి, ధర వసీంచి మరల దాని కనియె, 

శితికనయావిభుండు వననీముకు 6 బోవుచునుండ మతుతుం 
డతులిత పూజ్య రాజ్యవిభుం డయ్యె నటం చలశేక యావనీ 
పతి కెజింగింపు కానియెకం చబ్రాణసఖీ మది నుక్కు_ దక్కి నా 

మృతి నెణింగింపుమా దశరశేశున కాతని యుల న్లి ముబ్బంగన్ 247 

అని యి ట్లతిక్రూరంబుగాం బలికిన నక్కుబ్ద త్న తలం వీజేజ నని మనంబున. 

నుబ్బుచు శాముండు రాజ్యస్థుండై న నీకు. చేటు వాటిల్లుం గావున నెల్ల భం 

గుబ నతండు వనంబునకుం జను నంతకు నిమ్హార్గ్ల్యంబు విడువ కుండవలయు 

ని యకై ,కకు నొ త్తి చెప్పిన నేవి నహాక్ర్రూరంబు లగుతదీయవ చళ్ళిలీము 
ఖంబుల ముహుక్రుహుస్టక తాంతేరంగ యగుచు హాస్తంబు లురంబున నిడి 

కోని యమ్మంథరనుతంబునకు బహుహారంబులు శై వారంబులు _ సేయుచు 

సీతావస్లభున కరణ్యవాసం బొండె నాకు జీవితాంతం బొంజె నందా(క నీయ 

లుక్ డింపక యుండు చాన నదియునుంగాక నిక్కార్యుం బొడంబడు నందాంక 

భోజననుజ్ఞన పానశయనాదు లుడిగి ప్రక్షందనా దిపదార్థంబులం దాస మాని 

దివ్యాంబరాభ రణానులం గ ఇ సేయ కుంజెద న ని నిహురంబుగా బ్రతిజ్ఞ జేసి 

సర్వాభరణంబులు పుడమిం బడ వై. చి పుణ్యాంతంబునందు దినంపున నుండీ 

చేలం బడిన కిన్నరాంగన తే కెజంగున ననా _స్తరణసంవృతమేడినిపయిం బడి 

యుండె నప్పు డస్పడంతి యుద్ వై సంరంభ తమోవృతముఖయును విము క్తముకా 

మాబ్యవిభాషణయునై య_స్తమితతారకం బె త్రమశ్చన్నం బై బె ననభోొంబు నను 

కరించె నప్పు డక్కు_బ్ద మణి కాంచనవిచి త్రంబు లెన తదీయ దివ్యాభరణం 
బులు కీలుడిపీ యెల్లకడలం జల్ల నవి నక్ష క్రంబులు నభంబునుం బోలె నచ్చటి 
“వసుంధరను బ్రకాళీంపం జేసె నశ్చుకవేణియును విము క్షభూవణాంబరయు నై 

శేకయరాజపుత్రి, విపరీ-తార్థబోధిత యె యొంటి నేలం బడి నాగాంగనభంగ 

నూళ్చులు వచ్చుచు నుంథీరోపదిష్ట కార్యంబు యు _కృం జను నిశ్చయించి మున 

చేత నాలోచితం బె నసర్టుంబు సమోచీనం బని మె మెల్లన మంథరకుం జెప్పుచు 

నిజోద్య్యోగం బగునో కాదో యని నిక్చయా భానంబువల న దీనం సాశెసా 

చింతించి నిశ్చే తార్థమొ భగపటిబంధద్క్ల వదనయె యుంజె నప్పు కక్కు కై ఒకే 
యీక్ళత కార్య నిశ్చయం బెటీంగి రససాధనాదిసిద్ది నొందినదాని తెఆంగునం 

బరమ ప్రీ వీత యయ్యు నంత, 248 
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అధు దశరథుడు కై శేయీోగ్ళహంబునకు సచ్చుట. శ్రుణింా 

చ్. ఇనకులవార్డి శీతకరుం డెల్ల జను ల్వీన నానువాఖిసు 
చన నుని వ్మంను న రా య్ న తెల్పి యవ్వులను సభ్యుల విడొని తత్పిగయ ప్ర యో 

న 

జనము బ్ర యార్ల యనగుణ శౌలికిం ౫ కకుం 'జెల్పు వేడ్క_ జ 
ర ర్ల యై 

య్యనం జనియెం దదీయవీపులాయతనంబున కాత డున్నతిన్. 249 
వ. అది మజీయును, .. లిక్) 
వ్, డౌ ౦చనమురాళ సారసనాదయు కంబు శుకవిక శారికానోభితంబు 

చంపకాశోకరసాల ప్ర సవగంధవిళితలతా గృవావిలసితంబు 
తపనీయరౌప్యవితర్జి కాలం కృతరమ్యనిశాంతవిరాజమాన 
మమృతీ "సమా నభా్యన్న పానాదికసరసపదాస్థోపసం భృతం బు 

తె. నిత్వపుష్పఫలో వేతనిఖలత రువి 

కాసితోద్యానసహితంబు కనకరత్సె 
రజ అల్లో గ్ భూపషణవిభూవి.తింబు న భాగం సింద్చ 

కాంతసదనంబుక్రియ మన:కాంత మగుచు. నర్! 
ర్ వావీకూపంబుల పే నాపాండురదాంతరాజ తా సనముల వే 

నేపారెడు కుబ్బలచే, దీపించెడుదాని రుచులం బేలెడుదానిన్. 2కి 
క. కై శేయిగృహముం గనుంగొని, ప్రాకటముగ రాహుయు_క్రపాండుఘనచ్చ 

న్నాకాళముం జె రెడు దోోపాకరుగతి నమ్మహోగ సదనముం జే రెన్. ల్సిక్రరి 

వ. ఇట్లు ప్రవేశించి.  లిర్డ 

ఆ. కామబలయుతుండు గావున సురతసు, ఖంబుం గోరి తృృప్ష గదుర శయ్య 
కడకు. బోయి యందుం గై కేయిం గానక మనుజవిభుండు తనదుమూన సమున, 

.. ధుథ్టు దళరభుండు కై కేయిం గానక పరితపించుట. ధ్రుతిం- 

స, రమణి నిత్యము మదాగమన వేళ యెజింగి మాల్య చందన చే లమండనములం 
గయిసేసి మోహసనాకారయై నారాక కెదురు సూచుచునుండు నిప్పు దేల 
తొల్లి ంటిచందానం వొయ్యలి చూపట్ట దని విపహూదము నొంది యచట నున్న 

ప్రతిహోరిం గనుంగొని భామిని మెక్క_డం జెప్పు మో వన నది చేతు లళిక 

తే, భాగమునం జేర్చి చేవరవారిబేవి యలుక వొడమినడెందాన నల్లన్రో ధ 
సదనమున నొంటిం ౫కిన భూశయ్యుమిోంద, దీనయయిపడియున్నది చేవయనిన, 

వ. విని యదర్శనమాత్రంబున మొదల సంప్రా ప్తవిపాదుం జె యున్నయన్నర 
పతి క్రొ ధాగారవ్ర వేశ శ్రవణంబువలన ద్విగుణోకృతవిపాదుండై లుళితవ్యాకు 

'లేంద్రియుం డగుచు మెల్ల స6 గోధాగారంబులోనికిం జని యందు వినిష్క్బృ త్తే 
య నలతికపగిదిః బుణ్యిమేయంబువలస స్వాడంబున నుండి పుడమిం చ, భన 
చు ( ౧ om 



క, 

ఆ, 

అయోధ్యాకాండ ము, 207 

"జేవతవిధంబున ధరణికిం జనుడెంచిన వేల్పు వెలయాలిచందంబునం . బరమోవా 

నాస్థ్రింబు హస్మయోగింపం బడినమాయకరణోం బరిఖూూన యెనపుహ్పమాలిక 

వైన నడి వాగరాదికంబులచేత ని నిబద్ధ య మెొనవారిణిపోలిక వేటటకానివేత వనాంత 

రంబున ఏవది్వి బొ ణం బున నభిహాత 7 యెనకరిణిభంగి నసంవృత మేదినిపయిం 

బడియున్న దాని నతథోచిత యగుదానిం బ్రాణంబులక ౦కు గరీయసీ యగు 

దాని రామాభిపేకవిఘాతానుకూలసంకల్స యగుదానిం దరుణి యగుడానిం 

గ కేయి_ నవలోకించి 'యపాపుండును వృద్ధుండు నగుదశరథుండు పరమ 
దుకిఖతుండై డాయం. జని యరణ్య్థమధ్యంబుస మహోగజంబు ఫూరోస్టుక్త కవిే 

వణయు క్ల యెనకరిణిం బోలె స్నేహంబున నడ్దేవిం బరామర్శించి కరంబుల 

చేత బరిమార్షనంబుం గావించి మనన చాణబాధికుండు గావున మిక్కిలి 
సంత్ర, స్తచేతనుం ౫2 తె యిటనీయ, ఖర్ 

రా రు 

-ంర్టుర్దు దళరధ్దుండు కైకేయిని నానా ప్రుకారంబుల ననునయిందుటు. శఖురుంా 

, ఎవ్వనిచేత భంగపడి తే మృదుకో కిలవాణి నీమనం 

"బెవ్వండు నొవ్వంజే జేసె సాబ గేటికిం ద మె మనోవహారాంగి నీ 

కివ్విథి నాపయిం గినుక యేల జనించినదో యొజుంగ నొ 

కవి్టభ మంత వే జెలుపుమా కమలాయతవారులోచనా. రిరిి 

ఉ.ముద్దులగును నాదోమునిముక్కు_న నూవిరి గల్లియుండ నీ 
విద్దురవస్థ నొంది తేకియించుచు ధాత్రి వసింప నేల నీ 

ముద్దు మొ గంబు పాంసుక్షణపూరిత మై యిటు లుండం గాంచి నా 

శద్దిసుఖత్వ మేటి బ్రతు - శేళతిం చాళుదు నింక? జెప్పుమా. 250 

. రాశేందువదన భూతము, సోటడెనొ శానీరరుజలం బొక్కితో దానికా 
కొని చెప్పుము వేగము, చేకొని దివ్యాషధంబు సేయింతు నొగిన్, 260 

. వనజాట్నీ యటు గాకయున్నం బరుం జెవ్వాండైన నీ క ప్రియం 
బొనరింపంగం దలంచేనే మణి యు గోపోదష్ట త్రి త్రి చెవారేని కై 
నను నీ వషప్రియముం ఘటింప మదిలోనం బూనితే తెల్పు వె 

వ్వని ఇానింపుదు నెవ్వనికా సుఖనిగాం బాలింతు నే నియ్యెడన్. 261 

మానిని యిట్టులుండం జలనూ భవదిష్టముం 'దెల్చు మె త్రం 

చేని యవధ్యు నై షె న వధియించెద  వధ్యుని నై నన గాచెదం 

బూని దరిద్రునై న ధనపూన్లునిం జె చేసెద విత్తన త్రము 

డైన దరిద్ర జై జై వగచున 'దూనరించెద సిద్ధ సుంతయున్ నగ య 

జలనువా వశ్రేమణ నా, బలమును నాధనము నాదుపత్నులు నామి 

తులు చేను నాకు గలబం, భులు నీయాజ్ఞం జరింపుదుము గాడె రహిన్',268 

విసరుపహాత్నీ నీయభిప్రాయ మింతె నం గాదనంగ రాదు గాన నాదు 



౨౧0 గోరీనాథ శకామూయణము 

? 

హా జీవి తానిలంబువే నైన నొకకెద్దిం గలిగె నేని దానిం చెలియం జెపుము, 264 

. రమణి నీమిో:౭ద6 గల యనురాగబలము 

చెజింగియును ముది శంకించు టిడి యుచితమె 

జోగు నేత్ర, చుత్చుకృతంబు సాశ్నీ గాం 

చెలగి నీకోర్కె స్ర్చైదం జెప్పు మిపుడు. శిర 

ము, జలజాడీ, సకలాబ్లము ద్రి తధరాచక్ష ౦బు నాయాజ్ఞ బే 

మెబంగు న్పంగకళింగముక్స్యుకురుశాళీ రాదిదేశాధినా 
భులు నాకు న్వళు అ చరింతు లెద "ంతోభీతి నచ్చోటులం 

గట నస్తు పృకరంబు తెవరయమయినం గామించినం చెల్పవే. 266 

"దేవి నాయందుం గల సాను ఖపీంపొను నీపయింగల వ్రేమాలిశయంబును విచా 

రించిన భవన నోరథంబు సిడించుటకు సందియంబు వ పసృయాసంబు విడిచి 

శయనస్థానంబునం గూర్చుండి స్వస్థచి త్త త్తవై, నీకు సంప్రా స్ప స బై నభ యంబు( 

చెలుపుము సూర్యుండు నీపోరంబునుం బోల దాని నవసయించెద నని బహూ 

కారంబుల నమ్మహీన సుం చభ్రేనిచి కంబు నడయుటకుం దగిన తెజుంగున 

ననునయించిన నను స కాళిని రామాభి పే. పేకవిఘ్న రూప ౦ బైనయ ప్రియం 
నను 

'బెజీంగింపనిశ్చయించి ప్రతి తిజ్ఞాకరణంబుచేతం గృన్తఅ నిర్బంధింప ప నుషక్రమీంచి 

మన న్యథ శరవిద్ధుండును గాను చేగవళానుగుండు నగుదశరథు నవలోకించే దొ 

రుణవాక్య్టంబున ని నిట్లనియె, 267 

-ంయుయై- కైకేయి దరభునిచే కేపథంబుంల జేయించుట. చ్లుణుం- 

. మాన వేశ్వర యెకు నెవ్యానిచేతం బరుపతం బరాభవింపంగం బడినదానం 

గాను నాకొక్క_ కార్యంబు గలదు డాని, గూర్త్యిపెంపునం దీర్ప దముండవు నీవు, 

మోసము సేయక యప్పనిం, జేసెడ నని నీను ఇ బాస చేసితి వేని 

న్ఫూసం క్రందన యన్వలల జేసెద నని నమ్మి తలంపుం జెప్పెద నీకున్. 209 

అనిన విని యన్షరారమణుండు భవదాజ్ఞాకారి నైన నాయందు శపథా కాంత 

పరిధ్భతం బయ్యు నని యుద్దతసి తుం తై య గ్రేవిశిరంబు నిజాంకంబున నిడి 

కొని ' స్వాభిము ఖీకరణంబుకొణ కుం జికురబంధంబునం గరం బిడి యిట్లనియె. 

. సాకుం గల పీపునుషుల, నోకాంతా జానకీ ప్రియునకం కెం దగా 

నీకోంకుం వ్రియు లెవ్వరు, లేకునికి యెజుంగ వొక్కొ_ లేమా యితరుల్ .210 

కమలాజీ, యె వార్షనింగానక యొక్క_ముహూ_రమెనను మని యుండం జూల 
ఘను దెవ్వం డసువులకం కొం దక్కినపుత్రకులకం కు నిల ద్రాణికోటికంచు 

నట్లముఖురిండు జీవనార్లు ( డజయ్యుండు సదయుండు నసురామచంద్రుతోడు 

రమణిత్వద్వచన కరణము నుశ్రేశించి శపథంబు. జేసితి శంక విడి 

"లే, నీకు హిక మాచరింపంగ నిశ్చయించి, యున్న నాబుదగ్షిం దిలకించి యువ. దిష ద్ధి ట్ 
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కథనమున నన్ను. బోవుము కల్ల గాదు, సత్య మొడితిం బుణ్యంబుసా వీ గా, గ్గ 

అని పలికిన నద్దెవి దశరథుండు తనవలని మోహాంపుటురిం డగులువడియె 
నని యూహించి రామశపథపూర్వకస్వవచన క్రి యావాక్యంబున సంవ్యాష్ట 
యగుచు నిజపుత్రపకుపాతంబువలనను సర్వప్రకారంబుల విభుండు తనకా 
రింబు సఫలంబుం గావించు న నెడుహూర్ష ౦బువలనను శత్రువుల కై న వచించుట 
కళక్థం బెనదాని నఫ్యాగతాంతకునిచందంబున నతిఫూోరం బగుదడానిం 
బుత్రాభి పేచన రాహావివాసన రూ సాభివప్రాయం బెట్ంగించెదం గా కని నిశ్చ 
యించి రాజ ప్రతిజ్ఞ దుష్కురదారుణ ప్ర యోజనవిషయం బగుటవలన విఫల 
త్వీంబు నొందునో యని శంకించి డాని న శేషసావ్నీకరణంబున సుస్థిరత్వంబు 
నొందింపం డలంచి భర్త ను ధ్రేశించి దేవా యిప్పుడు సకలభూతంబులును జం 

ద్రాదిత్యాదిగ్గవాంబులును నశ్నిపురోగము లై నదేవతలును భూమ్యుంతరిత 
దివంబులును దిక్కు_లును నహోరాత్రంబులును గంధర్వ రాక్షసాది చేవయోని 
విశేషంబులును నిశాచరభూతంబులును గృహా చేవతలును సాథ్నీ గాం బ్రాయపుశ్ర 
సుకృ తాదిపరిగ హక్రమంబున శపథంబుం చేసితివి తత్పూర్వకం బగువరంబు 
నా కొసంగితివి నీవు సళ్యసంధుండవు ధర్మజ్జులలో ను త్తముండవు మహో 'తేజుం 
డవు సకలభూతసమత్షంబున నీపలికిన పలుకు లర్థవంతంబులు సేయుటకు సంది 

యంబు లేదు గడా యని యిట్లు దశరథుని స్తోమతంబునందు సంస్థావించి సత్య 
సంధాదివిశేపణంబుల స్వవచనకృతి స్థెర్యం బుకొఅకుం బ్రశంసించి నిజాభిప్రా, 

చె 

యంబు చేటపక ని ట్టనియె, 978 

అవనీశ తొల్లి చేవాసురసం గ్రామమున శంబరుం డనుదనుజవరుని 
చే నష్ట్రసంజ్ఞుండ వై ననీ వపుడు నాచే రవ్నిశుంచ వై చిత్తమందు 
మెచ్చి వరద్వయ మిచ్చెద నంటివి తటి యగునంతకుం గరము నమ్మి 
నీయొద్ద డాంచికి నేం డన్వరంబులు డయ సేయు నుటు గాక తక్కెనేని 

. నేండె మదువేతకుండ వై ననీవు చూడ 
జీవితంబులు విడిచెద సిద్ధ ముట్లు 

గాన నను డక్క_ గొనుకోర్యి గలిగాచేని 
వరము లొసగి యభీస్థ్రము లీకషయు మిపుడు, 74 

-తీ 

అని పలికిన నద్దశేరథుండు విశెషంబుగా? బరస్వమాపం బు న్లంబు గా కున్నను 

బూరగీద తవ సారకవచనమా తే ౦ంబున ౫ కేయీవనీకృతుండై న్ఫుగశ బ్రాను వి -శీ a) చ cma రు 

కరణ లుబ్ధక వాక్యంబున వరీశ్ళతం బె నమృగంబువాగురాదిపాశంబునం డగులు 

వడిన చందంబునననుకూాంవర ప్రదా నా భ్యూపగమసంజ్ఞ ంబగుపాశేంబునం దగులు . 
వడియె ని టవ్న్వహీపతిని సత్య పాశబద్దుం గావించి కై శేయి వెండియు ని టనియె, ౧-2 ) mp షా en 

27 
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ందుడా క శేయి దశ నథ్టుని కరతాఖిశే మచనరానువివాసనరుూ సనరద్వయాం బడుగులటు. శురుం 

వీ భూనాథ యొక నరంబునకు ముత్సుతునకు ఘనశాజ్యపట్లంబు( గట్టవల యు 

వినుము రెంశవవరంబునకు రాముడు జటాజినచీరభారి యె సిరకేం బాసి 

తాపస వేషంబు. దాల్చీ చతుక్షశ నర్వ సము బ్రండకాననమునందాం 

_జరియింపనలయు ని త్రైజంగున “సుటియింప్పు కుదియె నానునమున. నిరువ్రుకొనిన 

ఆ, కార్య ముట్లు గానం గక ౭గి నీ'విప సుద, గనాఘవా ఖి షే పీకలగ్న మంచె 

పూ జ్యయౌాన రాజ్యమునకు నాతనయుని, విభున్షి. జేయు నువనివిభులు వొగడ. 

చ. అజువుర దక్కి యిన్నరము బర్షి నెసంగుము సత్యసంగర 

స్ట్మలచి డను నమ్ము జన నృకులశిలముఎం౦ వ గాచికొమ్లు భూ 

వరుణకు సత్యమే సరయు వై భనముం బరలోక కషాధేనో 
శక మని తాపసు బృవావిధంజుుం బల్మ్యఃు చాటి శాప్ప శి. 21 

వ, రా జేంద్రా యెను నీచేత జ తం స్తా జ నపరంబునే యడి నితిం గాని సూూతేనవరం బడి 
నినదాషా గా నని యిట్లు క్ల నశూలాయమానం బగుడారుణవాకస్టంబు వలి 

కిన నిని ఫాండొక సేపు నిశ్చేస్టితుం డె చిచ్చుతాంనం దపించువుహా 
గజంబుపోలీక వేలం బడి పొరలుచు నిజాంతక్షతంబున.. 2178 

దురు దశరగుండు నానా ప్రృుకారంబుల6 గ కెయిని చూజణుట, శ్రుర్దుం- 

క, ఊహింప సూకత్షుకారణ, చేహావస్థ లొకొ రుజయొ తీజని చేతో 
మాహంబొ గాక తక్కిన, నాహా యె నింజవెజ్తి నగుదునె యకటా. 2719 

ను. అని చింశించుచు గహినీనచనవజ్రా జా భోగి నాశాచదు 

ర్జినసమ్మూర్చితమానసుం డగుచు హూ శ్రీ హధుం డోక్కి 0తసే 
పునకుం చేతి యసంవృ తావనిపయిం బా చ్పేడి కూర్చుండి మో 
మున దీనత్వము గానుకింప విపవంభోరాశి నిర్జగ్నులడై. . 20 

ను, ఘనమంత్రైమధరుద్ధని కృమమహోా కాలాహిమాడ్కి గడం 
గిననిట్టూర్పు నిగిక్సే యొంటిమెయి వ్య్వాఘ్, ౦ గన ్న వెన్నిట్టిచా 
డ్చున భారం గని భీకి నొంది మరల నూరాాగతుం డై చిరం 
బునం దె ల్వొంది సుదుకిఖతుం డగుచు నప్పూంబోండితో నిట్లనున్. 191 

తే పుత్ర గదిని దుష్టనారిత్ర కులవి, నాశిని నృళంస జానకీనాథు చేతం 
బరలు నాచేత నేవి పాపం బొశర్పంబడియె నిట్టదుర్వాక్యంబుం బలికె చేల, 

చ, సతతము: దఖ్రైవట్ల ఒబలుచందముల న్నినుః గ్ల్చు జానకీ 

పతి కహి తంబు "సేయ ముది బట్టెకి చేమినిమి త్త మేను దు 

రతి నగునిన్ను దీక్షుగణరల ప థితోరగినట్ల యిల్లు చే 

శ్చితి జడబుద్ధి చెం జనువుం చ్చి నాత త్మవినాళనార్థ మై. 269 



అయోధ్యాకాండ ము, 911 

ఆ, సకలజనులు రాము డకలంక గుణధానముం డనుచు సన్నుతింతు రట్టిపుణుస్ట 

నందు నేమి నేర మొందించి ఫఘోరక్సా ననమునం జనింపం బనుపువాండ, 

అ. పుడమి నైన రాజ్యభోగసంపద నైన, బలము నైనం ,బ్రాణపవను నైన 

నాసుమిత్ర నైనం గాసల్య నైనను, విడుతుం గాని యతేని విడువ జాల, లెస్ 

ఆ. అగృపుత్రు. డై నయననిసుతాపతిం గనిన నాదు ప్రీతి ఘనత శెక్కు_ 

నతని గాన కున్న నబల మచ్చి త్ర తమా నందరహిక ముగుచుం గుందుచుండు, 

కే. పన్నుగ సరోజసఖుండు లేకున్న జగము 

నీరు లే కున్న సస్యంబు నిలుచు గాని 

రనుణి రాముడు లే కున్న నిమిషమయిన 

నాదుచనువునం బ్రాణంబు పాదుకొనదు, లవ? 

క, అటుగావున నీపవములు, పటురయమున శిరము సోయం ర్తణమిక ఖైడ నీ 
విటు (కూగచింత సేయక, కుటిలాలక యొండుకోర్కి_ గోరు మొసలౌదన్,. 

తే; పరనుదారుణ మయినయోామవాప మెట్టు : 

లకట నీచేతం జింతితం బయ చేడు 

పుణ్యవర్భ నుం డై నరామునకు నెగ్గుం 
దలంచు దానికి నివాపరంబులును గలసె. 299 

వ. దేవి నీ విప్పు డాశీన వా క్యంబు భరత ప్రి యా పి యవిపుంబున ందు మచ్చి 

తంబు బరీవ్నీంచుట కని తలంచెద నదొయ భవదభి ప్రా) పాయం చేని భరతాభి 

పేకంే గోర వలయుం గాని రామునివివా సనంబు. ys చేల తొల్లి నీవు 

రాముండు నొెకు జ్యేష్టపుత్రు, ౧౦డు ధర ర, జ్యేష్ట డని పలికితి వది వ్రయవాదిని 

'నగునీచేత రామకృతళుక్రూపార్థం బొండె మదీయచి తంబు భవదాయ త్తం 
బై యుండుటకు నొంజెం గధితం బయ నని యిష్పు డ డూహించెద నట్లు | గా 

జీని రామూ భిిపే.కంబునకు సంతసింపక కోకసంత ప్పచిత వె వై యి త్రేజంగున 

నన్నేల సరితవింపం చేసెద నై నను తాన్య గహంబు "హోతీ తత్పారవళ్యం 
బున ని ట్లవ్రియంబు. బలికితివి గానలయుం దొల్లి యొక్క్మి_ం'తెన భనదీయ 
చిత్తం బధర్తాయత్సంబు గా కుండినట్టిపినయసంపన్న వైన నీ విప్పు డియధర్ష్మ. 
కార్యం బవలంపించుటనలన ధరి స్థం బె  నయిమో్టకువంశంబునం దనినార్యం 

బె నయనర్గంబు సంప్రా ప్పం బయ్యేనన తో (చుచున్నది మున్నొక్కిం తై త నలోక 

విరుద్ధం బిగుప పృతికూల వాక్యంబు నీవలన విని యెజుంగనికారణంబున "నేం 

డివ్వాక్థంబు నమ్ముట క్న క్ ౦ యున్నది నాకు రాముండు భరతసముండనీ 

బహాుప్ర'కారంబుల నాకుం జెప్పు చుందు వట్టిసమచి త్త వె వనీకు రాముని 

యందు విరోధ భావం బే త్తెజంగున నుత్పన్నం బయ్యె, 290 
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రుడు దకే రుడు కౌ కేయికీ రామునిసద్దుణంబు లభివర్ణించి బోధించుట చుశా 

అనిశము ధర్ధ్యమార్షరతు. డై యశ మెల్లైడం గూడంబెట్టి వా 

చ నినుకుమార నర్టీజలురాముండు నీ నీపయిం చేయుభ క్రి క్ర నై 

నను దలపోయ కిట్లు సదునాలుగువర్ష ము లుగృకాననం 

బునం జరియింపం 'బంపు మన మూూధనుతీ వుదే నెట్లు సై చిత. 101 

శే, కౌసలేయుండు భరతునకంకె నధిక్కభ క్రి శు యా గావించుంబరంగ నీకు 

నారఘూ త్తృముకం కు నీయందుభరతు, నకు గలవి శీవమేమిం గానములతాంగి, 

తే, కనులిలోచస నీకు గాఘువునకంశు, న నన్వ్యుం జె వ్య్వాండు వచన క్రి యా ప్రణా 

వినయ గారవసే సవాదివృములందుం, జతురుః డెండై న నం గలలటె యుడు 

"కే, తరుణి శాంతోపజీవిశతీంబులోన, రమణి యుక్కరిచే నై నన శాముకందు 

బలుకంబడు పరివాదాపవాదములు దృలంప లే సట్టిఘను వని కంప నేల. 294 

లె, రాఘనుండు శుద్ద్షబుద్ది చేః ఖ్రాణికోటి, నెపుడు రంజిల్ల (జేయుచు నిష్ట'కామ 

Ril, 

eh 

డానములచేత స్వీకృతస్వ చేశ, వానీజను డై ప్ర కాళించువ వనదనేశ్ర 295 

3 డానమున వీనజనుల సత్యెమున లోక, ములను శుగ్పూషచే గురువులను ఏ నింటి 

చే రణంబున దుస్పహవై రివరుల, ననిశముజయించి యున్న వాం డతండు తన్ని 

5. నుజీయు సత్యంబును దానంబును దపంబును డద్యాగంబును మిత్రత్వోంబును 

శుచిత్వంబును నార్జవంబును విద్యయు గురుళు శూ వయు నివి మొదలగు, 

సకలగుణంబు లక్కు_మారునందు సన్ని విస్టంబు క యుండు నట్టిశ మాడిగుణ 

సంసన్ను ౦డును దేవతుల్యుండు నగుశామునియం ఉెవ్విధంబుస? బఛాపంబు 

డలంచితివి లోక వ్రీయవాడియును మహో, వ్రియుండు నగురాముని వివాసము 

గుటించి వాక్యంబు స్మ సృరించుటకు నై నళ ప్తండం గా నట్టియేను భియుం డగు 

నారాముని భన వగంచే ననంబునకుం బొనుని యెటు వలుకుదు నని పలికి 
వెండియు శోకం బలం బెన దీనవవనుం "కగుయ్గద్దదకోంకుం జ యి 

ట్రనియె Pn న్ 297 

= శమదనుంబులు సత్వశెచములు భూత 

చయ యు దామ్యంబు ధర్న మేధ న్వునందు 

నిలిచె నట్టిధరాసుతాశేక 3 ననికి6 

జననపిమ్మట నేగతిం జనుదు నేను. 599 

. అని పలికి దు:ఖాతురుం డగుచు గమ్మణి నమ్మహీవల్ల భుండు' ఖఘూర్ష్మ మాన 
శరీరుం |. శ్ కార వంబునకుం బారంబు( 'బ్రాకం ంచునయ్యం గన చరణంబులకుం 

బక్షి తేచి యంజలీ' ఫఘటియించి యి టనియె, 299 

చతురబ్ధిము ద్ర తి శీ తియందు: గలసర్వమును నీ కొసం గెదం గనుక విడిచి 
తలకోన ని ధర్మంబు కప్పక యుంస రాఘవునకు శరణంబు, గమ్ము లక్కు 



అయా ధా కాండము. 218 

దినములు పుడమి చై హపునినకతంబునC గడువార్భక౦బున బడలి మిగుల 

- దై న్యము నొంది పుత్రవియోగజనిళా రి కోర్వంజూలక చేతు లొన్షి వేండు 
"లే, మూవుకాంజలి. గు ఫోనిముంజువాణి, వాల గారుణ్య మొనరింప 'జాలుడనిన 

వినుచు బడ బా న్న్గతి రాద “వేషయగు చునలుక రెట్టింపంబలికె న వ్వోలందిఫళతికి,. 

స్, భూనాథ మును వరంబు లొసంగి శవ్షాజుం బరితీపించెదవు నీపాటినృ పులు 

వ్న్న ముత్తు రె వారు విన నీదుధాది రికత్వుం 7 బెట్టు వాకు పుచ్చి పలుకం గలవు 

మజీయు న నాభావతు ల బృడరదాన గు ససంగంబుం సున నసుతే వారి. 

కు త్రరం బెయ్యది మమొనేర. జెప్పుదు 5 వీవు భయడ జేవాసురభండనమున 

తె. నన్ను గాంచిన శేకయనాథప్ప త్ర, శే నొసంగినవరములు పూని మిథ్య 

యనుచు. బత్కదవో నృపజనోల కెల్ల; నపయశం బొడలనా ర్చితి వధిప నీవు. 

2 

tub 

వ. అని గరించి పలికి కృమ్మాణ సత్యంబు ప్రకటంబుగా నిహావించుతలంపున 

ని ట్టనియె. 802 

చ. విమలవిచారు లె నన్ఫపపీకుల మెచ్చం గపోతరకుణా 
ర్ధము మును శె బ్యుం డకొన్ఫపుండు తత్పిశి తా ర్థియు నె నయొక్క_ శ 

పేఘునకు నంత పుణ్యకలనం దనకండలు గోసి యిచ్చి స 

తము. బ్రకటంబుగా నిలీపె ధారుణి న త్తైజి6 గీ వెజటుంగ వే. 803 

చ. అదియును గా కలరు డనునాతండు నేత్రము లిచ్చి పుణ్యసం 

పద నిరనంద6ందే యది ధ్రునంబుగ నిల్చెనొ లేదొ వాగ్షియుం 

ద్రిదశగ ణార్థితుం డయి తుది నమయం బొనరించి "వేలం దాం 

బదపడి దాంకెనే ధరణిపాలక స్తత్యము నూంది నేంటికీన్ . 801 

చ. జనవర పూర్వవృ త్త త్తము6 బ్రసన్నమతిం గని మున్ను నీవు చే 
వినసవమయంబుం దప్పకుము నీలము సత్యము: చాయం బెట్ట రా 

ముని. బృథివీళుం జే జేవీ యిక ముప్పున. చప్పుక న న్ % ౫ పల్నితో 

ననిశముః శ్రీడ సల్ప వాదయంబున జూచికి వేమొ దుర్శతీ. లిన్ 

"తే. జనవరో త్తమ నాకోర్కి. సతరేధర్య, యుక్త నుయినను దద్వ్య్యతిరి క్షమైన 
—0 (౮ లీ అడం ఎలి 

నిపుడు నీయ్రో,ల నాచేత నెద్ది పలుక, బడియ దానికీ నన్వధాత్వంబు లేదు, 

శే ని తోచి నీ వెలి. పువబు, కన్నెమగని ని త, ఎంత లే దని తోచి నీ వెల్లి ముహు, 5 న్నెమగ కిం బట్లంబు గట్ట తెని 

గరళ మనను ,గోలి నీకనులు చల, గాల మేనికిం బాసెదం గల గాదు, 
చ ల ల గ రా 

ఫే. వై భవంబునం బొదలు సవతిని గాంచి, యొకనిమిష మైననోర్వలే నకట దాని 
విభత కంజలీం జేయుచు వినయవృ త్తి, ట్రై తుకుకం కొను జచ్చుట వాడి గాదె. 

కొ, జనవర రామవివోసన, మునకం కును వేటు కార్యమున నాచి త్తం 

బున కానందము కలుగదు, విను భరతునిమాందియాన జతే యన నేలా. 809 

వ. అని యిట్లు పరవుదారుణం జై నవాకరంబుం బలిక్ యూటికుండీన నన్ముహీరమ 



914 గోకీనాథ రామాయణము 

ణు౦డు మిక్కలి యవాచ్యం బె నరామునివనవా సంబును భరతునిరాజ్యాథి 

సేకంపును వీని పరమకో కా శ్రాంకేచిత్తుం డై డె ఫోపంబున. గొండొక సేపు జెప్ప 

_వ్రేయః యప్ప*ంతి మొగరిబుం దప్పుక చూచుచు నిశ్చెష్టితుం చై యూర 

కండి సెండియు న ధ్రేవిన్యవసాయంబును దాను జేసీవ శపథంబునుం. దలంచి 

యళ] కష్ట పతి క్కియం బగుటనబన నించుకసేపు ధ్యానంబు( చేసి రామా యని 

నిట్టూర్పు వుచ్చి సన్నిపాతాదుబచేత పనరీతే ప ప్రకృకి మైనవానిచందంబున 
వ్యాధిగృస్తుం డై నవానిపోలిక నున్మత్తునివై వడి నుంశ్రావృత వీర్యం బయిన 

చుహాసర్చం? రుభంగి నహ ష్టచిత్తుం ఇప కుచ చ్చ్న్నం శై బె నతరువుమూాడ్కి ధరణి 

పయిం బడీ కొండొక సేపునకు లజ్జ సంజ్ఞాం రై డై నెండియు దీన వాక్టంబున 

ని ట్లనియ, ' 810 
ఇ 

క. రమణి యనర్భిం బర్రా, ర్ర్హృముగా  చెవాషితు గటజపె నకట పిశాణా 

కృగుగతేమళ వలి సురారి, కముం 'బల్కుట కోడ వెంత యవివేకినివో. 811 

క ఈసద్వ్యృ త్రభ్రంశము, నేసరణి న్యు న్నెణుంగ మిప్పుడు వెనటీ 
మూశీలము. విపరీతం, చె బె సర్వముం గానం బడియె నటు నీయందున్ 312 

నీ క్రీభ యంబు వొతముట, కేశారణ మాత్మ సుతున కీభత్రర్పము నీ 

తాకాంతునకు వివాసన, మేకరణిం గేరెతైవి నిహీన ప్రజ్ఞా. 88 

తే, మగడ నగునాకుసుతునకుజ గ ము నకును,నప్పక వి, యంబు౭ంగావింపందలంచి తేని 

రామనన వాసభరతనా మా మాాజ్యహాపు మైన యీపాసభావంబు మూను మిపుడు. 

క, రామునియం దపరాభం, జేమి వీలోకించి పలికితే నీ క్రిష్పు చే 

నేమి విరోధముం జేసితి నీమాటలు నీతిశాస్పున్సితములే. = 815 
శే, అతివ నాచిత్త మెరియించు టంతెకాని 

_ రాముడు భరంపం వగినసా, చూ నూ డ్వభార 

. మేల భరతుంయడ పూను సీ ఏ తేన కుశ 

భరతుం డధికుండు నృపనీతిపరతం జేని. 816 

"తే. అనఘ వనమున కీవు పొన్లునిన యంత,రాహుసం ౫ స్తుం డగునుడు రాజుపగిది6 
గడు వివర త నొందినకౌసలేయు, వదన మేరీతిం గనునొనువాంషం జెపుము. 

ఆ. నుటియు సకల రాజమధ్యంబునం బ్ర బు భాన, హీతులం గూడి నిశ్సయింపంబడిన 

తాని: కత్రురాజదళీత ఎసి న్ఫోమునట్లు, సులువచి త్త యెట్లు. గృన్మణేంతు. 818 

వ. అదియునుంగాక. 839 

శక. జడబుడ్ధి యెనదశరభుండు చిరకాల మె త్తెజంగున రాజ్య మేలె ననుచు 

గుణ వసతు లగు గాజకుంజరు ల్నను వెలి, బెట్టే ః జానకీ క చి యుని యుత్సు 

వము జూడ వచ్చిన వసుమతీధవ్రులు రాధను డాజివే శు ఇకొర ణమున 

నిర్వాసితుం ఉయ్యె నేం శని రాము నుద్దేశించి పలికిన దిరిగి వారి 



అయోభ్యా కాండ ము, 215 

కే కేమియు తత్తర మొసంగుదు నిపుడు మజియులై కచేంబీడితుండనై కొననమున 
కనిచితి నటంచు. జెప్పుదునా యమైన, సత్య విచ్చి త్తి త్రి శీనోర్వం జా జాలు కొట్లు. 

సీ, అనిశముం బ్రైయపుత్రయును బ్రియవాదిని. 
వీయకామయును నుహ్మావ్రియయు వైన 

"కౌసల్య యయ్యయికాలంబులను దాసి 

 యనున్రన సఖయట్ల జననిపగిది 

భగినిచందంబున భఛార్యుపోలిక నొప్పు 

నట్టికాంత గుమారుం డడవి కేగు 
చుండ న న్నే మని యొప్పీదంబులు వల్కు_ 

నీదృశం బగుపాప మేను చేసి 

"తె. యే మని ప్రియంబుం జెప్పుదు నంతకాల 
మేను నీయందు: చేసిన హితము నన్ను. 
బరితీపింపంగం జేసె నపథ్టభోజ 

_ నంబు వఏవరోగినిం బలె నాతి నేండుం త్రై 

న. మజియు సత్కారోచిత యైనయక్కొసల్య భవద్వివియశంకచే నాశేత నొ 
క్కనాం వైన సత్క_రింపం బడినయది గా దయ్యె నవియునుం గాక, రి 

క వనసం ప్ర యాణరూ పా, వనిజా ప్రియవి ప్రియంబు వదలక విని గ్ 

క్కున నలసుమిత్ర న న్నే, మని మనమున విక్వనించు నక్కట "చెపుమా, 

ప. సకలలోకానందకరుం డై నరామభద్రునిం బరిత్యజంపం దలంచినదశరథుం 

డింక నేవి యకార్యంబుం “నావించుటఖ 'వెజచు నని ధిక్క్రరింపచే యని వెండి 

యముని ట్రనియె. శ్ర24 

ఆ. విపినవాసీ మైన విభుని లోకాంతేర, వాని యెశనన్ను వరుసతోడ 
జనకరాజపు త్రి వినుటకు చె ట్లోర్సు, నకట రెండు న నప్రియములు గావె. 8925 

సే పతివిపినయా త్ర యును నాదుపంచతీయును 
విని నుహీనులీ నృపణ కై యె వెండికొండ 

_క్రేవం గీన్నరుం బాసిన కిన్నర క్తి య . 

'వశలం బొంది ప్రాణంబులు సడుడ కున్న. #826 

క, వనమునకు. జనినరామున్కి వనగతుం డగువిభునిం గూర్చి నగచునుహీజం 

గనుంగొని యేను ధరణివై, వనితా చిరకాల మింక బ్రతుకలం జూలన్. 

ర జననుతుం డగురాముని వనవృమునరకు. బనిచి నన్ను దుణఖమునం జంవి రయం 

బున భరతుం గూడి మోదం, బున విధవా రాజ్య మేల బూన్నితొ బుద్ధిన్ . 

తె, అసతి వగు నిన్ను మది సతి వనుచు నమ్మి 
విడవ దుకిఖా రీ నిట్లు తవింపవలసె 
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లే, 

తే, 

క 

క్, 

నరుండు మోవహావశంబున గరళయు క్త 

ద్యుమును గ్లో గ్రోలి దుంఖంచుమొాడ్కి_ నబల. §29 

. వనమున లుబు(డు గీత, ధనిచే మృగమును గడంగి వంచించినవా 
డ్పున శతృసాంత్వమున నను, దినమును వంచించి తుది నధించితి వకటా, 880 

ఎంతపాపాత్తుం డీవృపుం డిపుడు గ్రామ్యు 
సుఖముకొజుకుం గుమారుని నూరినుతుని 

వనమునకు6 బంచె ననుచు సజ్జనులు నన్ను 

దూణు చే కొల్లుం ద్రావిన పాజునట్లు. ఏ8 1 

దుష్టచారిణే “నరదానవిషయంబునందు రాముండు జటాజినచీరధారిమై ము ముని 
'వేషంబున వనంబునకుం జనవలయు నని పలికితి విట్టి క్రూర వాక్యంబులు వినీ 

వమింపవల సెం గావున మత్పురాకృతదువృతం బివ్విధం బపరిహోర్యత్వం 

బున నవశ్యం బనాభావ్యం బయొక్టు నక్కో_టాయిది యెంత కష్టం బెంతదుకగఖంబు 

చిరకాలంబున నుండి సౌఖ్యంబుకాజకు నాచేత ననువీ.తం టబైనభవ దక 
ణంబు. గంఠలగ్నం బెనపాశంబుభంగి స్వనాళనంబుకొజకుం బరిణతం 

బ్య నని పలికి వెండీయు నిట్లనియె. 832 

బాలుం దేకాంతంబునం గాలాహిని ముట్టినట్లు గానక జడతక౯ా 

వాలాయము సతి వని దు, లీలా పాణి గః హంబు జేనితి నిన్నున్. 838 
కాంతికు బ్రతి శే సయ ననుకొంప దలంప్ రాముని నీనా 

భ్య్యంతరసీమకుం. బనిచె నక్కట యోన్ఫపుం డెంతచంచలుం 

డెంతవి వేకళూన్యుం డని యెన్నిక వెట్టదె సర్వలోక మా 
వంతయు శంక లేక యది యంతయు నిక్కముగాదె దుర తీ, 884 
రవుణి సురత వ్యాచర్యముల చేత, గురుల చేతను నృవధర్త, పరులవేత 

సతత ముపకర్షి తుం కైనసుతుండు మరల, భోగవేళ దురంఖంబులువొంబెనకట. 

వన మునకు. పొమ్ము సుత నీ నీ, వనినంతనె యట్లుగాక యని లఘ్టమునం 
జనుం గాని వరల. డానొం, దనం జాలం డట్టిసు మతి ననుచోట తగ వే, 886 
తనయా నీ విపుడు వనం, బునకుం బొ ౫ మ్మనుచుః బల్క_6 బో నని నాతో 

మునుకొని ప్రతికూలముం బృల్కిన మే'లగుం బల్క. డట్టు శేవలభ క్లిన్. 
. పాపవారిణి పరిశుద్దభానుం డగుట, రామభ ద్రుండు నాయభి పాయ మించు 
నె న జెబు(గక వనికి. బొమ్మనినం దడవు, నమ కప్పుజె చనునేషునే సెయంగలను, 

. మజేయు మహాత్ముం డస రాముండు వనంబునకుం జనిన సర్వలోకధిక్కా 
రంబు సహింపం జాలక యేను యమతయంబునకుం జనియెద రామప 

లతా 
జనమన, రకానంతరంబు ననిష్టం + బెన కౌసల్యాదిజనంబునం చేది పొపం' 

చాచరించెదవో యని భయంబు వొడము చున్నయది యన్వలమన్య తానుసారి 



అయోభ్యాకాండము, 217. 

జనంబంతీయు వనోవాగగోచరం బై నదుఃఖంబు నొందు నీవలన నిత్వూకు 
కులోచితం బె నయశం బంతయుం “బరిశ్నీణం బయ్యె రామునకు సహచరుం 
డగుటం జేసి లతుణుం డతీని విడువం జాలక వెనువెంట నరణ్యంబునకుం 

జను నంత. గుమారననవాసంబును 'భ_రృమరణంబునుం దలంచి శోకిం-చి 

కౌసల్య ప్రాణంబులు విడువం గల దంతట సుమిత్ర నన్నును గాసల్యను రా. 

ను లత్తణ 3 శత్రు్నులం గానక శోకంబున సవాగపునంబుం జేసి పంచత్వంబు 

నొందు నిట్లు కౌసల్యా సుమి క్రలను నన్నును రాములత్ముణశశ్రు ఘ్నులను దు॥ఖ, 
నిమగ్నులం జేసి నాచేతను రాముని చేతను విడువం బడిన శాశ్వతం బైన. 
యివోకుకులం బాకులంబుగాం. బరిపాలించుచు సుఖం బుండుము భరతు 

నకు రావువనవాసంబు ప్రియం బయ్యె నే ని గతజీవితుండ నై ననాకుం బ్రేత 

కృత్యంబు సేయుటకు నతం డర్ష్ముండు గాండు మే నుందజు మరిగినపిదప నీవు 

లబ్ద కామిత వై పుత్రునింగూడి వీధవారాజ్యంబుగాం బరిపాలింపు మోవ్ర రాజ 

పతీ స్రీ వ్యపదేళమాశ్ర తృంబున మద్దహంబుం బ్ర వేశించుటం జేసి నాకు, బాపాత్తు 

నకుంబో లె నపయశంబును ముహాజనసమవంషున ధిక్కారంబును సర్వభూతం 

బులయం దనమానంబును సంవ్రా పం బయ్యె నని పలికి 'వెండియుః నమ్మహీ 

_ రమణుండు శోకో గ్రే కంబున నిట్లనియె. 889 

మ, అతి జేగాన్వితఘోటక వ జముతో వా స్తీంద్ర సంఘంబుతో* 

జతురస్యందన రాజిత నెపుడు సంచారంబుల గావించు నా 

శీ తిక న్యాధవుం డుగ కంటకశిలాళ్లి ప్రాటవీభూమి చే 
గతి. బాదంబు లచేగో జరింపంగలం కింక న్భ ర్హృవిద్వేషిణ, 840 

చ, సరసపదార్థము ల్వలయుచందముల న ఎసనొందం జేయ నే 
ర్పరు లగుపాచకుల్ తనకుం బక్షతరోదన భ తమ్యుభోజ్యుము 

ల్వరుస నొసంగ నిత్యముం గరం బనుర క్రి క్ భుజించు జానకీ 

వరుం డికం గందమూలముఖవన్యము చెట్లు భుజించు నక్కటా, 841 

ఉట. ధాతసువర్డ వర్ల పరిధభానములలొ గయి చేసీ ఫున్నశ 

_య్యాతలనుందు నుండెడు నుహాసుకువూరుండు నాకుమూరు6 డే 

రీతి న మంజులాజినపరితతవల్య_లముల్ ధరించి ఫఘో 
రాతకకంట కాత కఠి నావనియందు వసించు జెప్పుమాం రతం 

చ. మదనవస సంతవాన వకుమారవుహోాసుకుమారమూూ ర్తి నా. 

రిదనిభ గాత్రు నద్భులేచరిర్రుని బుత్రునిం జూచి నప్పుడే 

ముదుక6డ "నయ్యం గ మ్మజి సమున్నతయొవన ముంది నిట్టు నె 

న్నది రహీయింతు నట్టి జన మాన్యూనిం ₹ బాసి మనంగ నే నే 848 

వ వుజియు రామారణగ్థిగమనపూర్వకం శై. జె నభరతాభి షేకం బతిదారుణకృతం 

25 
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బవ్వాక్యం బెట్టి దొష్కుర్తున కై న వినం దగియెడునది గాదు యువతులు నిం 
దింసం దగియెడువారని పలుకు లోకవాకంబు సర్వసాధారణం బెనను స్వార్థ 

పర వగునీయందుంగాని పతివ్రతలయం దవ్వాక్యంబు సార్గకంజై యుండదు 
నీవు స్వపరానర్గసాభ నస్వభావసంయు కవు మత్చరితాపని వెశితాంత8కరణవు 

స్వార్థసాధనపరవు. నీచందం బిట్టిదని మున్నెలుంగ నైతి సమ _స్రజగద్ధితాను 

సారి యగురామునియందు. నాయందు నేమియపరాధంబు విలోకించితివి రా 

ముప వాసనసాధకం బెనభవద్వా స్రిపారంబును వ్యసననిమగ్నుం డై నరాముని 

నిరీశ్షీంచి జగంబంతయు నతికుపితం బగు. బితృ పుత్ర వభూవరు "లన్య|ోన్యం 

బు పరిత్య్టజించు సూర్యుండు తపింపకున్న నింద్రుండు వర్షి గి ంపకున్న లోకంబు 

జీవించుంగాని వనంబునకుం జనురాముని విళోకేంచి యననుభూత రామస్వభా 

వుండె డై నను. జీవింపం జాలం డేనెట్లు జీవింపం గలవాండ భార్యా కారాగతమ్యు 

త్ను వని నిన్నెటుంగక నజ్ఞానంబున నీతోడం గీడించితిం గామభారావసన్నుం 

డనై నయేను మహోవిషం బె బె నసర్పంబునుం బోలె జరకాలంబున నుండి ని 

న్నంగభాగంబున నిడివొని తుది నిట్లు నీచేత 'వధియింపం బడితి దురాత్శుండ 

నగునా చేత మహాత్తుం డగురాముం డవితృకుండ య్య నపుత్ర కుండనై న సా 

తం బరిత్య కృం_బె చె నష భరహి తేమ్వోకురాజ్యంబును భరతుండు చేకొని సర్వ 

జనంబుల విడిచి బంధువుల నెల్ల వధించి భనత్పహితంబుగాం జంపాలింపం 

గలడు నీవు మది్వర్రమతులయందు స్నేహయుక్షవై యుండుము నేం డిట్లు పతి 
పతీ షభెౌవంబుం దిరస్క_రిం చి యాపత్కాలమందు నుపద వకారిణి వ నూర 

_వాక్టంబుం బలికితి విపస్పాపంబున భవదీయదశనంబులు వెకీర్యమాణంబు లై "లె 

ఫుడమిం బడ వేల భవదీయరసన సవాస ప్ర కారంబుల (వయ్య వేల యన్న 

డేనియు నప్రియంబు లగుపరువవాక్యంబులు పలికి యెజుంగం డట్టి యభి 

రామవాదియు గుణనిత్యసమ్మతుండు నస రామునియం “జెవ్విధంబున దోషం 

బులు వలికితివి కై -శీయీన్లాని నధిగ మించిన నధిగమింపుము కోవించినం గోవిం 

వుము నిం చిన సశింపుము సవాన ప్ర కారంబుల విస్ఫుటితవై మహీతలంబుం 
బి, వేశించినం బ్ర వేశింపుము యి, వయంటై న న భవద్వచనంబు సపఫలంబు గావిం 

'పంజూల మురోపమా నవు మిథ్వాా ప్రియవాదినివి దుష్టస్వభావవు స్వీకులోవఘా 
తినివి నమనోహాోరిణివి ప్రాణహోరిణి వగునీవు జీవించి యుండటకు సహింపంజూల 

నని పలికి వెండియు ని "ఫ్రనియె. 844 

తే, రామభన్రు ంవు వేనిచో రమణి నాకు 

బ్రాణము సుఖంబు యళమును రతియు లేదు 

నీదుపదములు ముక్షైద నలత సుప్ర 

సన్నవై. ప్రోవు రాముని నన్ను+ బీతి. లర్ 
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కళని యీగతి విలవించుచు, మను జేంద్రుండు దుగిఖకోకమయనీరధిలో 
మునుంగుచుం చేలుచుం గృమ్మణ, వనితపదంబులకు వ్రాలె వ్యాధితుమాడి_న్. 

వ. ఇ ట్లనాథునిభంగి విలపించుచు నతి శ్రాంతమర్యాద మొనకై కీయిచేత నికృత్త 

మర్తుండై చి త్రమూర్భయు జీవితనై మనస్యంబునుం 'బె కొనిన బ్రణామపరి 
రా త యా అక శో 

హారబుడిచేత నొండు దిక్కులకుం బసారితంబులై న యగద్దేవి చరణంబులు 

సంస్పృశింపక యాతురునిపగిది దారుణంబుగాం బుడమింబడి పుణ్యాంతంబున 
'జీవలోకంబుననుండి ధరణిపయిం బడిన యయాతిచందంబున దీనవదనుం డై 

 యసంవృతే మేదినిపయిం. బడి రోదనంబు సేయుచున్నమగనిం గని యువతు 

లకుం బ్రణామంబు సేయుట కనస్టుం డనియు నంతకుమున్న ననుభూత తాదృళ 

వ్యసనుం డసియును బుడమిం బడి యున్న వాండనియుం దలంపక యనర్గయాపయు 

ననిప్పన్న ప్రయోజనయు నభితేయు భయదర్శినియు నైనయకై [క జనాప 

వాదశంకారహితచి త్త యగుచు వెండ్తియు. బూర్వుద త్తవరంబుల నుడ్చేశించి 

దశరథుని సంబోధించుచు నిట్లనియె. 847 

క, జననాథ సత్యసంధుండ, నని నిను గడునాడుకొందు వధికరచన మై 

చ. 

మును వరము లిచ్చి లోభపుం, దనమున 'నేండేల యీాక తప్పెద వకటా. కి48ి 

మునుకొని చేడు తుచ్చుజనముల్ వినం బల్మిన రాఘవాభిపషే. 

చన మొసరింప కుండిన నసత్టజదో షమువచ్చు నంచు. "బే 

ర్క-నియెద వీవు తొల్లి యమరు ల్వీన నిచ్చెదనన్న మద్వరం 

బు నొసలకున్న నూనృతసముద్భవపుణ్యము నిన్ను( 'జెందుచే 849 

చ. అన విని యమ్మహీ రమణుం డద్భుతశో కపరీత చిత్తు డై 

పనివడి కొంత కాల మటు వల్య_క యూరక యుండి వెండియు 

నీనితమొగంబుం జూచి వదనంబునం గోపము చెంగలింపంగాం 

గనుంగవ నథశు,వు ల్లూరుంగ గడ్గదిక౯ దలయె క్తి యిట్లనున్ , తిర్0 
ల © ౧ అవి ౧ 

. మానితగుణుం డగు రాముడు, కౌననమున శేగం బరమగతి కేం జనంగా 

మానిని యవ్వల రాజసము, బూనికం బాలింపు మొదవుం బుణ్యముసుఖమున్ , 

'దీనటు జేవలోకమున “కేగ సురల్ ననుం జూచి జానకీ 

జాని సుఖాత్తుండే యనినం జయ్యన నేమని చెప్పువాండ నా 

ధీనిధిం గానకుం బనిచితి౯ సతికిం భ్రియమార నంటినా 

దీనత నొంది కోపమున ధిక్కుతి సేయుదు శేమి సేయుదున్.. శశికి 

, నుణీయు. గై కేయి కొసంగిన నవరంబునకులా సత్యవశుండ నె రాముని వన౦బు 

నకుం బుచ్చతినని సత్యంబుగాం బలికితినేని సకలజనసమకత్షంబున నెల్లి రా 

ముని రాజ్యంబున కభిపిక్తుని. జేసెద నని పలికీనవచనంబున కసత్యదోపష౦బు 

కలుగునని పలికి యప్పుడమిజేం డంతకంత కినువుడించినశో కంబున నిట్లనియె, 
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కే, తరుణి యనపత్య తాదురితమునం 'జెద్ద 
"కాల వుత్టింతదు॥ ఖకో కముల బడల్ 

తుది నతని బుత్రుుంగాం గంటి దువ్మ_రముగ 

నట్టి పి వ్రీయపుత్తు నెబ్బంగి ననుప నేరు, 854 

క కరాగుండ ను గృతవిద్యుండు, వీఠు౦డు తవమాపరుండు విజి లేం ద్రియుండు 

న్పారస నే త్రు,ండు ఇాముండు, - వారక యేలాగు ఏడువంబడు నొ చేతన్. ర్రిక్క్ 

క, రాముని నీలోత్సలసమ, ఛాముని సాజానులందితతబావహూుని ను 
దామబలుని నభిరాముని, భామిని. యేపగిది వనికి. బంపంగ చేర్తున్. 856 

ఆ, సుఖము లొసంగ దుంఖకోకంబులకుం చాప 3 నర్హ్ముం డై నరాము నకట చేడు 

వనికి నెట్లు వుత్తు పరమదుకిఖునిజేస, దీన నేమి స్ _ దీకు నీకు. 857 

సే, కమలే త్ర దుకిఖార్డుండు గానిరాఘ 

క, 

క్ష్ 
౧, 

వునీకి దుకేఖంబు చేయక తనువు విడిచి. 

యనిమిహేం ద్రు లోకమునకు జనితి నేని 

_ యొనర్చపొఖ్య్ మంధబై నం గాకున్నం గలదె. 8556 

: ఓకలుపచి త్త రాముని, నాకుం బ్రయు. డయినవాని నయధర్మ్మ విదుం 
జేశాని సుజనులు దూఆంగ, నీకరణి న్వనికిం బనివె చేటికిం శెపుమా. 859 

వనితా రాముని ననికిం, బనీచిన సత్పభలయందుం బరిభవము జగం 
బున ననుపషమాపయశమున్ను మునుకొని నా కొదవు నిక్కముగం దోడోడన్, 

_అని యిట్లు బవ ప కారంబులం బరి భ్ర మిత చేతస్కుండై యా ర్తుండై విలవంచు. 
చుండ నమ్ము పీంపలీకేం జంద్రృనుండలమండి డితే మొన యారాత్రి. యతీకసతరం 

బున౭ గించి చో దవకేపంబుగా ని tf మించె నప్పు పా డద్దశరథుండు ఏ వేడి ॥ నిట్టూర్పు 

నిగిడించి గగనాస క్షలోచనుండై యంజలీిం గల్ప్ చి పరమా రుంజ ిలపిం 

చుచు శర్వరి నుచ్దేశించి యిట్లనియె. 861 

లనక్షత్ర శోభికయన శరగ్టరి యంజలి భటియించి యధికభ కి కం 
కతు సను 'దెలవాజీన రామున కటవీ ప క యాణ వు ట్లావహీల్లుం 

గావున నామో౭యం సరుణించి వేగకు మటు గాక వేగుట యదియు నొక్య_ 
హీకేమని గణుతింతు నెట్లన్న నెద్దానివలన నా కి ట్లనివార్భ మైన 

చే, యమితదు౭ఖంబు చా పించే నట్టి తు ధ్ర 

ం 

థమ, 

వీలయు' బతిఫ్నియును దుష్ట్రచి త్రయః సల 

ఘాూకోనియు _చగ్యూర యన యోాకై క యాన 

నంబుం జూడక తీలంగి చనంగ వచ్చు. 863 

అన -పలికి వెండియు నతండు కోకరోవంబు లొక్కింత తనలోనం దాన యుప 

శమించుకొనియప్పడంకిదిక్కు_ మొగం౫ె దేవి సాధువృత్తుండును నల్పావశేపా 



అయా ధ్యా కాండ ము. బ్బ 

యువును సత్యవశగ తత్వంబున భవదధీనుండును విశేవించి వల ల్లభుండనై ననాకుం 

బ్రసాదం బొసంగుము నీచేత వరబలంబునం బ్రతి గృ హింపంబడిన రాష్యంబును 

మత్చీత్యర్థంబుగా రామున కొసంగుము రామాభీకే మేకొంబు నాచేత నిర్ణన పై ప్రదే 

శంబునందు సముదాహృతం బె బెనది గాదు రాజసభామధభ్యంబునం బలుకేలుడిన 

యది గావున దానీ కసత్యత్వంబు గలుగకుండ సాధ ర్ధకత్వంబు నొందించి సత్యృవళ 

గతత్వంబువలన భవదథీనుండ చె న నై ననన్నుం బొ బాచి కీ _ర్రీిలాభంబు వడయు మి-కా 
ర్యంబు నాకును రామునకు లోకొంబునకు గొపువులకు భరతునకుం బ్రియం భె 
యుండునని ధర్మబోధంబుగాం బలుకుచు ఫోకరోదస తామా, ముండ కన్నీరు 
నించుచు విలపిం చుచున్నయద్దశరథుంగ నుంగొని తదీయవిచి చిత్ర కరుణవిలాపంబు 
ఏని యద్దేవి కోపరసాధిబేవతయుం బోలె నేత్రకోణంబుల( దాన్రుదీధితులు 

నిగుడ మొగంబె త్రీ యతేనిం డనచూపుచిచ్చునంగాల్బుచు నద త్తప ప్రతివచనయె 

యూరకుండె నప్పు డమ్మహీ నాథుండ నిత్యంబును మనోనుసారణికు యుంజే 

తత్కాలంబున బుద్ధివై ప పరీత్టింబునంబ, బతికూలఫాపష ణంబులువలుకు ౩ దున్నక్రై శే 

యిమొగం బై చూచి రామవినాసనరూపం బగువరంబు. దలంచి చిరప పరి 

చితవ్రేమంబున న నేవిని ధిక్కరించుటకుం జాలక వ్రీయపుత్రుని ననంబునకుం 

బనుచుట కోరిక మూ ర్భాక్రా కాంతుండై ధరణపయిం బడియె నిట్లు నిసం 

కంద పడియున్న యద్దశరచ్టు సకు( చెలివి దొరకొనుట కసాభావరి రియనుగ్న 

పంచె ననం దూ శ్పెజ నగుచు వచ్చె బదంపడి బోధనసాధనమంగళ గీ-తాది 

కంబు సెలంగ నప్పుడు దాని నివారించి పుత్తవి యో గజనితశోకంబు సహింపం 

దరంబుగామికి నేలంబడి వివేష్ణమానుండై విలపీంచుచున్నరాజు నవలోకించి 
మరల న _త్రేతవ యి ట్లని య: 868 

కే,.జనవరో త్తను మును నాకు సంశ్రవంబు, స్వీకరించియు దురితోంబుం చేసినట్లు 

ధరణిపయింబడి మిక్కి.లి పరితీషించె, చేల స్థితి యందు నిల్వ నీకిది గుణం బె. 

శే, ధర్మవిదు లగువారు సత్యంబు పరమ, ధర్మ మని పల్కి నేనును ధర్మయు_క్తిం 

చు, 

దడయ కడిగితి నీవును ధర్మ మూంది, వరము లొసంగక యిబ్బంగి వగ చె చేల, 

మును తన మేను గోసి నృపముఖ్యుండు శె త్ బ్వుండు పత్నీ కిచ్చుట 

ల్బ్రణుతవడాన్య శేఖరు. డలర్కుండు పాటున కతు లిచ్చుట 

ల్వననిధి వేల దాటి సుకరంబుగ మేదిని ముంప కుండుట 

ల్రీనకరుC డెండ గాయుటయు ధీవర సత్యము నూందియేకదా. 866 

. సత్యమునం గలుగు. బరమును, సత్యంబున నుండు ధర్మ్మసంచయ మెల్ల౯ 

సత్యంబు శు, ను ,తులు (బ్రహ్మము, స త్యేతర మై మైనదొక టి "షేగతిం గలదే 867 

న, రాజేండ్రా యేను ధర్మపరిపాలనార్థంబు నిన్నం శ్ర జే రేపించితి నీకు ధర్మ సం 

రతణంపోనందు నియతి గల చేని మే క్ప్రేరణంబునం 2 బుత్రుం డగురాముని వే వసం 



PPD) నోవీనాథ రామాయణము 

బునకుం బంపు మిమాట ముమాటికిం ఒబలికితి నట్లు సేయ వేని నీయదుట నిప్పు 

డే నే జీవితంబు వికిచద నని యిట్లు కై కేయిచేతం బ్రచోదితుండై యద్దశరభుం : 

డువేంద చృకృతం జై. మై నప తయ వ్ర త్రిక శ్ వమూపం బగసపాళంబునం 'గట్టువడిన బలి 

చందంబున నాత్మ పనాశన కోరం జ వస సత్వ పాశంబునం గట్టువడి విడివడ సమ 

రండు గాక యుగచశాంతేరంబునం జి జిక్కి_న ధురంబు పగిది నుద్భా ంతచిత్తుం 

మను స్నర్ష్మ వవనుందు నె నై నేత్రంబుల సుని కొలళాంబులు దొర గాండాకే 

పూరకుండీ వెండియు నొక్కింత గ్రైర్యం బవలంబించి యకై ,_కయాననంబు 

విలోకింప రోసి యవాజ్ముఖుం జై యిట్లనియె 868 

se 

శే నగ వనంస్క లక మైన య్ నీకరంబు, శిఖసమతమునసందు నాచే లో హీ ౦పం 

డీయ నప్పాణినిప్పుడు విడుతు నాకు, బీయసుతుండై డె బై నభరతుం “బరశ్యజింతు, 

వ. మణి యు సూరో్టోదయగనుయం బ యెన్టి నింక గురుజనంబు లభి చేకార్థంబు 

కల్చ్పితంబుతై న న సంభారంబుల చేత రామాభి పే. కంబు నుద్దేశించి నన్ను వేగిర 

పడి పలుకుదురు గావున రాముండు కృతాభిే. మెకుం డై యుండంగలం డట్లు గాక 

నీచేత విఘమ్నంబు సంభనించెనేని యతశనియాననం -బాలోకింప "నోడ్డి 

యేను బరిత్య కక శేబరుండనై లోకాంతరంబువకుం జనియెద నప్పుడు మృతుండ 
నైన నాకు సలిల క్రియ సల్పుటకు రామభద్రుండె యర్హ్మం డగుం గాస్ 

సమాతృకుం డె డై నభరతుం డక్కుండు గాం డేను నాలి రామాభిషే.క ప్రారంభ 

“వేళ యందు. దాదృశసుఖయు క కం బె నజన ంబు నవలోకించి యిప్పుడు పూత 

హర్షం బగుటవలన నిరానందం బెయున్నజ: నంబును గృన్ముణ నవలోకింపం 

జాల్గ నని పలికిన బాపచారిణి యగుకైక శ్రోధమూర్చిత యె యె వెండియు 

నిట్లనియె. 870 

చ, జనవర క్రూరశ స్తసదృళం బగు వా కష్టము. బక్కె చేల నీ 
తనయుని ర రాము రాం బనిచి దారుణ కాననవీమకు నస 

నృనిచి వుదీయపు త్రు;నకుం బట్టము గట్టి మహాత్మ నన్నుంజ 
యన నసపత్నం జేసి చరితార్థుండ వై వై సుకృతంబుం గాంచుమిోా, 8171 

వ. అని పలికిన నమ్మహీరమణుండు తీక్లంచె న ,పతోదంబు చేతః దాడితంబెన 

హయంబుభ ంగి సా రెసా రెకుల్లా శీయీవా క్యచోదితుండై. య శ్రేవినవలోకించి 

యేను ధర్భ పాశేంబున బద్ధుండ నై ఫ్ర ముద్భుద్ధి ప్ర పృణష్ట యయ్య. యశ సిషయు 

_ జ్యేషఫ్టపుత్రు, ండును బ్రియుండును ఛార్తి కుండ నగులామునిం జూడం గోరెద 

నతని రావింపుము. 87 

క, అని యిట్లు పలుదెజంగుల, జననాధుండు పర్తితవించుసమయంబున టూ 

ర్వనగశిఖరో పరిస్థి, ఘనరత్నమువో లెం దీ వక రుం డుదయిం'చెన్. 878 



వ, 

అయాధ్యాకాండ ము. 293 

రిచా వనీష్టు డు దళరభునిమందిఠంబు నకు సచ్చుట.. శుఢురా 

తదనంతరంబ మహాత్ముం డగువనిష్టుండు సరయూనదియందు స్నానాద్యనుషా 
నంబులు దీర్చి సునక్ష త్ర యోగంబెన సుముహూర్తం బరసి శిహగణంబు లభి 

చేకసంభారంబులు సంగహించుకొని తోడ నడువ సి క్ష్తసమ్థాన్షితపథంబును 
బతాకాధ్వజభూపీతంబు విచిత్ర,కునుమా స్తీర్ణంబును సంహృష్టమనుజో వేతం 

బును సమృద్ధవిషణాపణంబును నుహోత్సవ సమాకీర్ణంబును సర్వరాజూభి 
నందితంజును సమంతతశ్చం దనాగరుధూపపరిధూవితంబు నై పురందరపురం 

బునుంబో లె సమస్టకల్యాణభాజ నంబె యొప్పు నప్పురవరంబుం బ్ర, వేశించి రాజ 
మార్షంబునం జని చని యందు నానాద్విజగ ఇయుతేంబును చొరజానపదా కీర్ణం 

బును శ్రాహ్మణోపకో భితంబును యజ్ఞకర్శవిశారదపరమ ర్తి ఏక్టనసదస్య సంపూ 
ర్రంబునై న యంతేగిపురంబు డాయం జని యచ్చటివారి నండి నతికృమించి 

రాజ నుందిరదాషరంబు+ బ్ర, వెళించి యచ్చటికిం జనుదెంచి యున్నవానిం వ్రీయ 

దర్శనుం డగుసువుంత్రుం డనుసూతు నవలోకించి మహీపళకికి మారాక యెణిం 
గింపు మని పలికి వెండియు నతని కిట్లనియె. శి 

ఆంధ్రుర్టు నసీష్టుండు సుమంత్ఫునితో దశరథునికి దనరాక యొజిింగింపు మనుట. చుఢులా 

నిర్మలమం డాకినీ కంధి జలపూ ర్ల కమనీయ కాంచ నఘటశతంబు 

భర్మ్మదామపినష్థ పాండర నృపభంబు భూరిచతుర్చంత వారణ ౦బు 

నభీనవాదుంబరం బగుభ ద్ర వీఠంబు నసమానరు చిరక న్యాష్టశంబు 

కాంచనాలంకృ తభఘ శ కేస రాన్వితరనముణేయభ వ్యతురంగ నుంబు 

. వావురంబులు శశినిభ చ్చ తృమును స 
మ చ మగ, శాహలచర్యసింహాసనంబు 

ఖడ్గమును గాక్ముగంబును గనకరథము 
వర్తి తంబి న నరయు కవాహానంబు, 875 
at) యు చి 

మజేయు హిరణ్మ్యయం బగుభ్ళంగారునవును సర్వబీజంబులును గంధ ౦బులును 

నివిధంబు లగురత్నంబులును తే దృం౦బును దధియును ఘృతంబును తీరం 

ం > ~~ ప pet వః ౯ సే ం జ్ బును లాజలును సమిత్కుళ పృముఖహోమ ద్రవ్యంబులును ర్వ వాది త్ర సం 

ఘంబులును బుణ్యంబు లగు మృగపవీ గణంబులును స్వలంకృత లగు యువ 

తులును బౌరజూనపద కే, ష్టులును నాచార్యులును ద్రావ్మాణులును శ్రే ణిముఖ్యు 
లును భేనువులును చార్థివులును మజీయుం దక్కినమంగళ క్ర వ్యంబు లన్నియు 

నొడలాడె మజీయు సమ సజనంబులు గుతూహాలపరులె యున్నవారు గావున 

నీవు రయంబున రాజసన్నిధికిం జని నారాక యెజింగించి రామాభి పే. కముహూ 

రసమయం చాసన్నంబయ్యె నని చెప్పు మనిన నతం డటకాక యని యశార్య 
Mo) య 



సి గోవీనాథ రామాయణము 

గమనంబున నంత౪పురంబు బ్ర వేశించి దశరభునకుం బాటిల్లిన దురవస్థ యె 

తుంగనివాం డగుటం జేసి యెప్పటియ ట్లమ్మహీ పాలునీకోడకుం | జని సం, ప్రీతచే 

తస్కుం డగుచు నిటలకేటనుటి శాంజలీపుబుండై ప్రాత? కాలార్హ ంబులును 

బరితోవకారణంబులు నైన వాకష్టంబుల ని నిట్లనియే. 576. 

చ్చు. సుమంత్రుడు దశరథుని మేలుకొలుపుట. త్రుఠాం- 
ళో 

"లే. అధిప సంపూర చంద్రా, దోదయంబునందు 

సం కృమితతన్య నోజ్ఞ శ్రే్యేమున జలధి 

చెల సుప్రీ రుం డగుచు రంజిల్లం జేయు 

కరణి రంజిల్లం జేయుము కరుణ వ మమ్ము. 817 

ఉ. మాళలిజంభ సూదనునిమాడ్కి. శ్రుతు ల్పర మేష్టినట్ల య 

మైతసఖుండు చంద్రుండును బాయక నెప్పుడు .మేదినింబలె 

న్ఫూతేల నాథ య్ నినుం బ్రబోధితుః చేసెద మేలుకొమ్లు సం 

జూతకుతూహ అంబునల బ్రనన్నముఖుండవు గమ్ము నాయెడన్ . 873 

ఉ. రాజవరేణ్య మోద మలరం గృతకాతుకమంగళుండ వై 
'యోజ డలిర్చ రత్నరుచిరో త్త తృనుభూషణభూమితుండవై 
తేజ మెలర్ప భాస్కరుడు దేవనగంబున నుండి సూ(ది 

జి వెలుంగ వెల్వడిననై వడి లెమ్ము ప్రసన్నమూ ర్తివై. . 379 

క, జననాథ పవనసోములు, దిననాథుం డువర్చుధుండు దేవాధిపుండు 
న్వననిధివిభుండు శంకరుల, డనిశము జయ మిత్తు రతిదయాముతి నీకున్. 850 

నీ, మనుజనాయక రాత్రి చనియ సవా స్తాంశు( 
డుదయించె మేల్కా౦చి యుచితేవిధులు 

సలిపి రామాభిసే. చనకార్య మొనరింపం 

గడంగు మరుంధతీకాంతుం డఖల 

సంభారములం గూర్చి సకలభూపురయుతుం 

డె నగరద్వారమందు నిలిచి 

యున్న నాం డెల్లవా రుక్సవ శ్రీ దర్శ 
నోత్స్చాహాుతై కరూడి యున్నవారు 

ఆ. చందురుండు లేని శర్వరి కరణిం గ్మాపరియు లేని పనుల పగిది, గిబ్బ 
లేని మొదవుభంగి నై నీవు లేని వీ డొనర వేడ్క సేయ కున్న దిపుడు 831 

వ, అని పలికిన న నిస్తుతినచనంబు లాకర్షించి కృమ్మణి నన్నహీపతి. శోకమూర్భా 

పరవకుం డగుచు నెబ్జునివిరితా మరలం? చెడుకు నూలు! విచ్చి సుమంత్రునవలో కించి 

నష్టహార్టండై నై -శేయూక్ట్రూరవచననికృ _త్హమర్తుండ నైననన్ను స్తుత్వాక్యంబుల 



అయోభ్యాకాండ ము, లెస్ 

చేతం గమ్మజ నేల పరితవింపంజేసెద ననిన నతం' డమ్మహీవిభునిదీ న స్వరంబును 
వదనంబునందలివై నర్హరింబును బరికించి యిది యేమయొకో యని వెజంగం 
దుచు నేమియుం బలుక నేరక యూర కండె నప్పుడు స్వ శారో్య చితవిచారజ్ఞ 
యగుకై క సూతపుత్రు, నవలోకించి యిట్లనియె. 292 

రడి కైక రాముని దోడితెమని సుమం, తు నియోగించుట. శుష్టుం- 

. ఓయి సునుం త్ర శామవిభ వోత్సుకుం = జననాధథు( డీనిశ 

నాయక నిండుజాగర మొనర్బ్చుట'చేం గడు డన్సీ యిందు ని 
చ్రాయుతుం డయ్యె నీ వరిగి రాజకుమారన శేణ్యు జానకీ 
నాయకు రామభాద్రుని జన వ్రీయు దోడొ,ని రమ్ము చెచ్చెరన్ . 885. 

. అని వేగిరపడి పలికిన నళ్తేవి : పలుకులం నో. చువిశాగిసం బుదలన నిక్క_ం౦బుగా 

మహీపతి కాసనంబున నేవి యభి పేశార్భంబు_ రామునిం దోడ్కొని రమ్ము 
నియె నని తలంచు చు. ద్రీతచేతస్కుం డై జై సాగర వ్రాదసంకాొశం బయినయంతశళ 

పురంబు నిర్లమించి జననం చాధం బగు మొగసాలకడకుం జనుదెంచి యచ్చట 

నున్న మహీంపతులను బొరుల నుపషహోరపాణుల నుప పస్థితుల విలోకించుచుం 

బోవుచుండె నప్పుడు సభాసదనంబునందు నిండి యున్న 'వేదపారగు లగువిప్రు 

లును బలముఖ్యులును మంత్ర్రులును మహీపతులును రాజపురోహితులును 

దక్కీనసమి_స్తజనంబు లొక్కట గుంపులు కట్టి తమలోన సూర్యుం డుదయిం చెం 

గర్మా_టకొలగ్నంబు డగ్గణియె సవ గృవ్యామ్రచర, సమా స్తీర్మం బగురథంబును 

గాంచనమయం బగుభద్రవీఠమును సాగరగంగాయముసాసరన్వతీ ప్ర ప ముఖ 
ముఖ్యా పగాసరోవర ప్ర దకాపజలపూరితంబు లై. ల తశీరివృతుపల్ల వో చేతంము లై 

పద్లోత్పలై_ రవశోభితంబు ల నసరస్సులచందంబునం దనరు ధాతకలధాతే 

ఘటంబులును దధిరుధుమ్ళతలాజదర్భపుప్పకీ.ర ప్ర ప ముఖమంగళ ద ద, వ్ధింబులును 

సర్వాభరణభూషిత లగువారకాంతలును జంచద్రాంశువికచప్ర ప్రుఖ్యంబును రత్న 

దండమండితేంబును గంధపుష్పాలంకృతంబు నై  సేవాలన్యజనంబును సుధాకర 

మరిడలసం కాళ సాండరచ్చ త్ర త ం౦బును బాండురవృవభంబును బాండురాశ్వం 

బును ,స్సవన న్మదద్విపంబును రాజవావ్యూంబులును స్వలంకృతం బగుక న్యాష్టకం 

'బును "సర్వహేదిత్ర తంబులును సూతమాగధవంది గాయకులును దక్కినసమ_స్త 

మంగళ ద్రవ్యంబుమును సన్నిహితంబు లయ ని నింక దడ వేల యని వేగిరపడు 

చుండిరి మతేయు యోగ్యానర్ట రత్నవస్తుజాతం బుపాయనంబుగాం గొని 

రాజశాసనంబున రామాభిచే.కరబునకుం జనుదెంచిన మహీపతు లందజుం 

గూడుకొని మహీపతిం జూడ మైలిమి సూర్యుం డుదయిం చె రామౌాఖిశే వే కసం 

భారం బంతయు స సజ్ఞం బయ్యె మనరాక మహీపళతి శెతిగంచువాం జన్వండొకో 

యని వివారించు చుండ సార్వభాము లె లై నయమ్మహీపతుల నందడటి విలోకించి 
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లవి 26 గోవీనాథ రామాయణము 

రాజసక్కృతుం | శగుచు సుమంత్రు,6 డేను రాజళాసనగ౧బున రామునిం దోడీి 

'ఇెచ్చటకుం బోవు చున్నవాండ మూరు దశరభునకు రామునకు విశేషించి పూ 
జ్యులు గావున దిస్ర్రాయుష్కంతు' ల నమోవచనంబువలస దశరథుని కుశలం 

బడీగి ద దర్శనంబునకు ా కండుటకు నై నకారణంబు నడిగెద నని చెప్పి సామంత 

జానున రన రూపపురాణవ కాంతా భిజ్ఞుం డై డై నసుమంత్రు ౦డు మరలి యంతో? 

పురణాగ్గిం౦యు దాటి సదాస క్షం బెనయమ్మ  హనీయనురదిరంబు బ్ర వేశించి 

యన్తుహీ పాలు నివంశంబు నొసియాడుచు శయనగ్యవాంబులోనికిం పని యవ 

నికమాటున నుండి గుణయు కంబు లై నయాశీర్వచనంబుల చే స్తో త్రంబు6 గావిం 

చుతలంపున నిట్లనియె. 884 

అయయ నుముం తుండ మహీపతులనౌెయోగంబున మరల దళరథునియొడ్డి కరుగుట. ద్చుర్దుం- 

క, రవిసోములు వాసవవై, శృవణులు వహ్నియును మజియు జలధివిభుండుకా 

రిన్రండును గారుణ్యంబున, ఏ నవనీశ్యర విజయ మిత్తు రనిశము నీకున్ = కిక 

ఆ. అధిప రాత్రి చనియె నరము డుదయించె, సర్వకృత్యములును జతనుపడియె 

'రాజవర్య యింక ్రరవుణతో మేల్క_న, నలయు'6 గార్యు మెల్ల సలుపవలయు. 866 

క, బలముఖ్యులు భూసురులున్సు జెలువుగ నై గములు వచ్చి చిత్తంబున మి 

మ్మొలఘుమతిం జూచు కోరిక, దలవాకీట నున్నవారు ధరణీనాథా. 887 

క. అని పలుకు నలసుముంత్రుని, ఘనబుద్ధిని మం త్రవిదుని. గని యతని సుమం 

తునియగా నెణింగి వెస న న, య్యినకులీవారిణా ర కుం డతని కిట్లని పలికెన్. 868 

అతదు దశరథుడు రాముని దోడితెమ్మని సుమం (తున కాజ్ఞాపించుట. శ్రుతం 

సూతశేఖర నీవు సీతా ధిపతిసి శ్రీ మ్రమునం దో _్లమ్హని వై క చేత 

బరంగ నియోగింపం బడితి వ ట్రనవత మనివీ.ద 'మనెడున్యాయంబుచేత 

మొనసి నుచ్భాసనంబున వచించిన నక్రై కవచన మమోఘ మవ్వాక్య మేల 
దీర్పక మరల నేతెంచికి+వది నాదుమతమొ కాదో యని మానసమున . 

ఆ. సంశయించి యిట్లు చనుబెంచితివొ జాగు, సేయ వలదు నురలం జెప్పు నేల 
రయము మిజు నేగి రాముని రవివంథ తోయరాశిసోము: దోడి తెమ్ము. 859 

చ. అనిన మహో ప్రసాడ మని యాతండు నేలిన వానియాజ 6 జ 

యనం దలల* బూని భ్ క్ వినయ ప మదంబులు మానసంబున 

నెనంగొన సంతతోత్సవన వీకృత రాజపథ ంబునం బురీ 

జనములు దన్ను జూచి కడుసంతస మందంగ నే7 నున్నతిన్, 890 

"కే. రాజవీథుల నందంద రమణలోడం జెలంగి శ్రీ రామచండ్రాభిపే. మక్ కథల. 

జెప్పుకొనువారిమాటలు చిత్త మఠర్క నాలకించుచు రయమున నరి౫ నతండు, 

వ. ఇ శక్లెజంగునం జని, $92 

YA 



_అయూధ్యాకాండ ము. బిల్లి? 

-ంధుద్టా సునుం తు (డు క్రీరామనుందినము6 జేర నరుగుటు, చైత్రం. 

సీ సుగుచిరోరుకచాటకోభితం బగుదాని వేదికతంబుల వెలయుదానిం 
గాంచన ప్రతిమావికాసితం బగుదాని శరదంబుదములీల వజలుదాని 
రత్న ప్ర వాళతోరణయు క్త మగుదాని యమరాచలగుహాభ మైన దానిం 
జందనాగరుధూపసంయుతం బగుదాని నుణిమొ. క్లికంబుల మలయుదాని 

తే, నమలకై_లాసళిఖరాభ మైనదాని, బలరిపునినుందిరముభంగి నలరుదాని 
రుచిరమ గు డానిరామభ ద్రునిమనో జ్ఞ, దిన్స మణి మయ హేవమువముందిరముంగనియె, 

ప, మజేయువరమాల్యాంతేరాళ ఏలంబ మాన నూతనమణి గణా లంకృతంబునువునో 
హరసుగంధ బంధురదర్దుర శే లశిఖరసం కాళంబును సారసమయూారనీనదనంకు 

లంబును సుకృ తేహాము గాకీర్ల ంబును సూక్తు చిత్రశిల్పా భిపూర్ణ ౦బును సకల 

జనదృవ్షిచిత్తాపహారంబును జం ద ద్రభాస్మరసరశాశంబును సచేరభవనోపనుం 

బును నానొపతి తి సమాకులంబును సుమేరుశ్ళంగసన్ని భంబును వ మహాసభ 

ఘన ప్ర ఖ్యంబును  నానారత్నసమాకీర్ల ౦బును గుబ్దకై కై రశ కొదృతంటును నుప 

స్థిత ప్రాంజలి జన సమ న్వితంబును నుపాయన పాణిజాన పవజనో శే పతంబు.నగురామ 

భద్రనిభద్ర భవనంబు విలోకించి రథంబుతోం గూడం ద్ర వేశించి పురస్థి ఏతే 
జనరబులచ్ త్రంబు రంజిన్టం జేయుచు యమ్ముందిరంబు నుహోధనంచె బై మహోన్న 
తంబె మృిగమయూరసంకీర్ష ౦బె మహాజనాకులంబై నుహేం దభ వ సెనంబుకరణి 
నలరోచనికి నానందించుచు 7 గై లాససన్ని భంబులై  స్పలంకృతంబులై త్రీదశా 

లయోపవముంబు లై యొస్పుద్వారంబు లవలోకించుచు నచ్చట నున్న శమన 

'తానుసారు లగుప్రియజనంబుల నతి క్రమించి శుద్ధాంతంబుడాసి యచ్చట వార్ష 

యు క్రంబులు రామాభిషే. పీకార్థ్భ ప్రయుక్త కంబులును రామచంద్ర మంగళ ప్రతిపా 

దనప్ర 'యోజనంబులు నగుజనవాక్యంబులువిని యలరుచు మే భాంద సక, ప్రతి 

నుంబును రమ్యూంబును మృుగపథ్నీ, జుష్టంబును నుమేరుశ్ళంగోన్నతంబును ౩ మస 

పహూరప ప్ర భావిరాజమానంబు నగునన్మాహనీయనుణిసద, ౦బు విలోకించి యందు 

విము క్రయానుల యుపాయన పాణులై (మ్రల నిండియున్న జానపదుల నంజ 

లికారులం గోటిప పరార్దసంఖ్యాతుల వలోకించి వారలచేత్ నభిస ంవృతేం బె బెన 

దాగృరపథంబు జూచి యచ్చట మహామేఘమహీధరసం కాశం జు. ముదోధారా 

కలిత గండభాగం బై యతి క్రాంతాంకుశం'బై బే యపృసవ్యాంబె యుద గృ కాయం 

బె యొప్పు చున్నచాని రామోపవాహర్టం చె బై నశత్రుంజయా ఖ్యనుజోగజంబు 

నీశీంచుచుం జని చని యుభయపార్శ వ్రంబుల స్వలంకృతు 3 లై గజాశ్వరథారూ 

థు ఆ యొప్పువారి రాజ ప్రీయుల బసాశతపంఖ్యాకుల . . మహామాత్యుల 

నందజు నత్తి క్షమించి యమ్మహాద్వారంబు దా(టి యచ్చటం చేరు డిగ్గి యవ్వల 
నసంబాధం బై ప్రాసకార్షుకవాస్తు లై మృష్థకుండలు లై య పృమాదు ల 



బైల గోవీసాథ రామాయణము 

వ్ 

క నా 

ర్ 

య్కా, గ్ర వునస్కు లై పరస్సరానుర క్షు కు "లై యొప్పుయువపుకుషుల చేత నధ్రిక 

శీత మనమున వేటొక్క కవ యము డాయం జని “యందు? గాహాయకంచుక ధారుళై 

స్వలంకృతు లై ఆ సుసమాహితు ఆ ల యలరునంత $పుర ద్వారరత కుల. బరమవ్య 

ద్దుల రాను ప్రి  యచికీర్షుల విలోకించి వా రందజు దన్ను సందర్శించి రయం 
మేన నాసనరబుల నుండి శేచి ససంభ్రము లై యెదుర్కొని వారి నభినండించి 
సినీ తాత్తుండును చేవానిపుణుండు నగునునుంత్రుం డి ట్లనియె. 894 

వెలువు మూజింగ మరు లోపలికి. బోయి 

రహి సువుంత్రుండు వచ్చి ద్వారమున నిలిచి 

యున్నవాం డని నారాక యొప్పు మూజు 

హమొననీ రామున శెటిగింపు. డనిన నారు, శి9క్ 

రయమున లోపలికిం జని, వ్రీయాసహితు డై నరామవిభో నుచితగ తిక 

నయ మారం గాంచి జల్పిర వ్రీయ మలర సుమంత్రు రాక వినయముతోడన్, 
చెప్పిన నారఘుస త్రము, డప్పుడు గుర్వంతరంగుం డెయిననుమంశ్రుం 

దప్పక దో జ్షెన్లుని ముద, మొప్పంగ సెల వొసంగ వార లు త్సావొముతోన్. 
. శీన్తుంబున ురలం జను దెంచి సుముంత్రునకు రావమువతొసనం బెటింగించిన 

నతండు ,ప పృభాతరత్నం బగుసము ద ౦బు6 "బ్రచేశించు మహామకరంబుకై వడి 

మహావిమానో త్తమ వెళ కృసంఘవంఠ్ం "బె చె నమంత॥పురంబుం బ్ర వేశించి యం 
దొక్క_సువర్హ పర్భంకముధ్యంటున, _ 898 

దురు సుమంత్రుడు రామునికి దళశరథనియోగం బెటీంగించుట. చుం 

కొటితటి కోధిల్లు కాశేయచేలంబు ఫఘునముచెంగటిమించుకరణి. దనర 

వారిచందనార్ల కాయంబు సంధ్వారాగఘనయు క్ర క్షనీలా ది, గతి వెలుంగ 

భునహోరకలితి నత్త ము లనన్నతు త్ర తశోభితా భృముభంగి సౌం పెలగ్సు 

నిరునంక సేవిం చుపరశాజకీ ప్తలకరణి ముక్యాలచాకట్లు మేజణయ 
. రత్నహోరంబు లురమున6 గాల వాము, భాగమున నుండి జానకి భర్త్యదంజ 
వానురము వీవం చొరకాజానిభంగి, వెలయు రాఘవుని నుఖోవనిష్టుం గనియె, 

కని విన యజ్ఞు(డు సూతుండు, మునుకొని తత్పాదమూలములు. దల సోంకం 

బ్రృణమిల్లి కృతాంజలి మై, వినయంబున నిట్లు లనియె వి శ్రుతేఫణితిన్. 400 

. అనఘాత్మ్య నృపతి కేకయ, మనుజేంద ద్ర కువారికాననన్వితే డగుచు 
న్నినుం. జూడం గోరి ననుం దో డొకని రమ్మన వచ్చితి నృటుత్వరితగతిన్ . 401 

ఏని రాముం;య మోదం. బాొవిర్నన ముంద సూతు న ర్లవిధుల సం 

భావించి వేగ సీతా, దేవికి నిట్లనియె వదనదీధితు లడరన్. 402 

వనితా నృపతియు( గై కోయు, ఘనబుద్ధి మదర్భముందుం గడువడి నభిే 

చనసంయుతపర్యాలో, చనమును గావీంచు చున్నచందము దోంబెన్. 408 



వ, 

cir 

అయోధ్యాకాండ ము, 229 

మజీియు6 గోకోయరాజనందని రాజసౌముఖ్యాది ప్ర యోజన ంబుకా ఆకు సంత 
తంబు మృదువుధురభాషపణపరిచర్యాభ _క్తియోగంబుల నన్ముహీప పతిచి త్తం 

బెటీంగి వర్తించు చుండు నట్టిహితకామానువ ర్రినియు మదర్థవృద్ధ్వ చేతే. 

యు నై నయనేవి వృద్దుం డగుముహీ పతియభిప్రాయం బెటింగి సుదవ్నీణ 
గాన్రన రాజునకు వ్రీయంబు వుట్టం బరమొనంపంబున మదభి పె.కంబును 
గూర్చి రంజిల్లు చున్నదని యూాహపి*ంచెద నట్లు గా చేని. వ్ర యాసహిాతుం జై 

నోహీరమణుం౦డు _మదక్థకామకరుం డై నసుమంత్రుని "సుత్సశాశంబునకుం 

బుచ్చునే మదర్భెక ప్రయోజనుం డగుసుమంత్రుండు చనుచెంచుటం జేసి 

శాబాంతువురంచినందు మదర్భెక ప్ర యోజనం జ నపరాలోచనంబు ప్ర పవ 
మ 

_ర్రించుచున్నది సందియంబు "లేవు మహీరవుణుం డిప ప్పుడు నన్ను సనానూజ్య 

పట్ట భద్రునిం జేయు నమ్మహోత్ముని నిసదనంబునకుం బోయి వచ్చెద నిచ్చట సఖీజ 

నంబులహోే డం గీ డించుచు సుఖం బుండు నుని పలికినం బతిన న్మానిత యగునీత 

సంతుష్టాంతరంగ యె మృదువముధుర భాష ణంబుల నిట్లనియె, 404 

ఫ్రాతేశ సరగ్గీశుభంబును నిను బొందు. బరమేష్టి యలశళచీపతికి. బోఆె 

. నోర్వీశ్వురుండు నీకు యువ రాజపట్టంబు: గట్టువాం డు క్రరకాలనుంది 

రాజసూయమహాధ్వరమున దీకీతుండ నె “యజినంబు? దాల్సి ముహాభూతి 
పటుకురంగవిపూణ పాణి మొ యలరారుని నుం గాంచి భజియింతు నెమ్మి: తోడ 

బోయి రమ్ము వజి, పూశ్వాళ శమనుండు, పరయ దథీ ణాశం బాళపాణో 

పశ్చిమూశ యతపాలు( డు_త్తరదిళ6, గాతు రెపుడు నిన్ను( గరుణతోడ, 

ఆంధ్రుడు రాముండు దళశరథమందిరంబునకు. బోవుట. శుఢుం- 

వ. అని యిట్లు మం గళం బొసంగి పతివెంట దా్హరపర్యంతం బరుగు బెంచి సముచి 

తంబుగా. వీడుకొల్సిన ననువీ'తార్థమంగళుం డగునారఘుపుంగవుండు నీత 
వేశ నామంత్రణంబు వడసీ గరి హాము ఖంబువలస నిరమించుద్భ ప్పకంకీ 

రవంబుచాడ్నున నిజమందిరంబు వెలువడి యంత8పురదాసీరంబూనందు బద్ధాం 

జలి యె గాచికొని యున్నలక్షుణుం గలిసిఖొని మధ్య మకమోార్టింతరంబునందు 
వ్యాఘ్ర ఘ్రుచర్శయు క్షంబును మణ హేమవిభూవీ.తంబును మారాాండనుండలదు 

క్ని రీక్షరబునూ మేసుగంభీరని క్థా9దంబును గరేణుశిశు కల్పజవతురంగ సంగ 
తంబును నసంబాధంబును నగుసుందరస్యందనం బారోహించి దివ్వరథాధి 

రూఢుం డై_నసవాస్రాతుని చందంబున నందం బగుచు మహాభ్ర ౦బువలన నిర్ల 

మీంచుశ కాంకునిభంగి వెలుంగుచు గగనంబునందు స్వనవంతుం కై నపర్ట 

న్యునిసొబగున రథ నేమిఘట్ట నసంజూతనిస్ట్రనంబున దిగంతంబులు ఫూరంచుచు 

నానావనీపకలోకంబు మోద డనచల్లనిమాపులు వెదచల్లుచు ఛ త్రజామర 



9) గోవీనాథ రామాయణము 

వాసుం కే లత్ముణుండు వీటుందదెన రథంబుమో(ద నుండి బహు ప్రకారం 

బుల రజ ంచుకోనుచుం జనుబేర వబాయువేగంబు లగవాయంబులును గోరి. 

సన్నిభంబు లగుగ జంబుటునుః బహుసవానస, స ౦బులుప శ్పాద్భాగంబునం జను జేర 

సన్నద్దుల ఖక్షణాపధరులై చంవనాగరుమావితులై యోధు లనేకు ల భా 

నంబున నడువ సూశ మాగధవందిగాయక పాఠ కజనంబు లమంచాసరదం 

బున నభినందింప మురజమృదంగపణనశంఖ కావాళనిస్పాణ వేణుఏణో ప్రముఖ 

విజలమంగళ వాద్యురవంబులు సెలంగ వాయహేషితంబులును గజబ్బంహ్ిా 

తంబులును రథ నేమనిస్త్రవంబులును దూర్యసూోవంబులును మాగధథాదులస్తుతి 

నాదంబులును గాయకులగానస్వనంబులును భూసనురులయాళీ రాగ్టీడదనాదంబు 
లును జనంబులహర్ష శబ్బ్దంబులును వారకాంతలచరణనూపుర శ్రేంకారనినదం 

బులును వేత్త పాణులసాహోనాదంబులు శూరులసింహనాదంబులు నొక్క_టి 

మై మిన్ను ముట్టి మోయ హర్హ్వా గ గంబులనుండి పుశాంగనలు పుప్పం 
బులు సేసలు, జల భూసురాంగనలు  క్రర్పూరదీపక లికలనివాళింప ననంతవై భ 
వాభిరంజితుం డ్ యార ఘుకుంజ కండు శ్రీమంతుం డగువై శృవణునిభంగి వె 

లుంగుచు. గ శేణుమాతంగరథాక్వేస ంకులం. బగుచాని "వుహాజనాన్లు ఘప్పతి 
పూర్మచత్వరం బగుదానిం. బభూతయానం బగుడాని బవాుపణ్యసంచయం 
బగుదానిం బతా కాధ్వజసంపన్నం బగుదాని మహార్హ్శ చందనాగరుధూప 
వానీతం బగుదాని నానాజనసమాకులం బగుదాని మహోబ్ర సంకాశ పాండుర 

మందిర్ రోపశోభితం బగుడాని ముఖ్యచందనాగరుసంచయంపుల మహోర్డ Xo 
ధంబుల మెమకోకశాంబరవితా నంబుల ననర్ధృముక్రాజాలంబుల మవానీయస్ఫటి 

కోపలంబుల నానాపణ ప్ర సారిత నానావిధ భ త్యృపదార్థం బులదధ్యతత వావిర్లాజ 
చందనాగరునానామాలో్యోపగంధంబుల చేత నిరంత రా భ్యర్చితంబు ల నళ్ళం 
గాటకంబుల నభిరంజతం బగుదానిం బాండురవిమానంబులచేత గగనంబునుం 
బోలె గై లాసశిఖరోపమ పాండుర మేఘసం కాశరమణీయప్రా సాదళ్ళం గంబుల 
చేత నభిరామం బగుదాని రాజనూర్లంబు. బ్ర వేకించి సుందరమందగమునం 
బునం జోన్రుసమయంబున, 406 

రురు పోరులు రాముని నానావిధంబుల నఫినందించుటు.. శుశ్టుం- 

లలీకవిచి త వార్త క్యృష్టపటలంబులపై నలరఠారుపౌరకాం 
తేలు దమలోన నీరఘువతంసుండు రాజ్యపద ప విష్ణుం డై 
యిల నతుల స ప్రభావమున చేల నేంటికిం గంటి మెంతేయుం 
దలంయపంగ నస సదీయసుక్చతంబు గణింపం దరంబె ఛాతకున్. 407 

కే. చెలగి సామా జ్యపట్టాభివి కుం డై న, సుతవరుని ని సిద్దయాత్రునిం జూచి నే 
న్నణ్యసాధ్వి గాసల్య యభూతపూర్చు, శుసతరానందకీలిత గ యె తనరు గజ 



అ యా ధ్యా కాండ ము. లిలి 1 

కే. సోము గూడినరోహిణీ భామపగిది. 
నీజ౫ నోహానునిం గూడి యింపు మెణయ 

సరషభోగంబులు భుజించు జనకతనయ 

సకలనీమంతినీవతంసంబు గాడె, 409 

క, ఈఫఘనునకు6 ఓ, వీియేహీనని, యె ఘనరాజ్యాభిపి క్ర యగుటకు ము న్నా 

మేఘులసత్క చ మహిజ య, , మోఘతపం "జేమి నిక్కముగ సల్పెనొకో, 410 

క, అని యిట్లు రామభద్రుండు, విను చుండగ జెప్పుకొనుచు వేడుకతోడం 

గొనియాడుచు నస్పుణ్యునిం గనుంగొను చుండి రటు కౌతుకం బలరారన్. 411 

వ. మజీయును. 12 

ఉ. పాకటభూరిచళ్వరసభాభ వనంబులయందు భూజను 
మూకలు గట్టి యాపరమపుణ్యుండు దీనశగణుర్ది ( డిష్టరా 

"జె జై వీర పదస్థుం డయ్యె నహహో నుముః బోంట్లకు నెల్ల సంతతా 

సోకత రే రెష్ట సంపదలు సాప్పడు గాడే దలంచి చూడ కంగన్. 418 

ఆ. ఈమహానుభావుం జేలు రాష్ట్ర్రంబునం గాంపురములు సేయునునుల కమర 

లోక మేల యన్యలోక కంబు లేల య భీష్పి తార్థసిద్ధు లించె గలుగు, 414 

తే, అనము డీరాముం డధినాథుం డగుచు నుండ 

న ప్రియము దుఖ 'మొక్కీ౦త రై మైనం గలుగ 

దిరతకంశు నుహీ ప్రజ కెద్ది లాభ . 

మితండు చిరజీవి యె ధాి చేలు గాక, 415 

ఎరుర్దు రొము(డు దుగఖితుం డగుదశరధ్దుని6 జూచి విచారపడుట, ర్రుద్టుంా 

వ. మజియు రాముండు రాజ్యాభివి కుండగుచుండం చితృవీతామహాులచేత నుప 

లాలితు లై నపు త్రపా, శ్రకులభంగి మన మందజుము సర్వసుఖంబులు వడయం 

గలవారము మన కిప్పుడు భోజనం బేల పరమపుకుషార్థసాధనంబు లై నతపస్స్య్వా 
ధా్థ్యయజపసోమధ్యా నాదికంబు "లేల యితండు రాజ్యంబునందు సుప్రతివ్యి 

తుండై శత్రు ంజయం బనుమహానాగంబు నారోహించి రాజమార్షంబునం జను 

చెంచు నప్పు డీవు మృహనీయ మూ. రి నవలోకించునదియె మనకు సుఖలాభం 

టె హికవిషయంబుచేతను దజ్జ్ఞన్యసుఖంబుల చేతను శ్రే Kk స్థార్థంబు లై నస్వర్దాదుల 

చేతను దజ్జన్యసుఖంబులచేతీను దప్పి వి నొందినవాల్ మగుటకు సందియంబు 

లేదు మపోత్రేజుం డగురామునియభి మే పేకజన్యభూమానంద బ్రవ్మాసా మాతా. 
రసుఖంబునకం కు బేేమాళశయాస్పదం బగునొండు కార్యం బొక్కి౦తయెనం 

గలుగనేర దదియునుం గాక యీారాఘవుండు దృష్టిషథంబు నతిక్ర మించిన 

వాండయ్యును సకలజనమనోనయనస సమో వానాశా రానుభావజనితవాసనాబలం 

బునం గక్షైదుటం గనుపట్టిన ట్లొప్పుచున్నవాల డమ్మహాత్శునివఅనం జి 
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వీక్షణంబులు గృమ్మణించుట కొక్కపురుషుండై న సమక్టుండు లేండు కాంతలర 
జెప్పనేల నొక్కసారియెనం దత్సాన్ని ధ్యాసాన్నిధ్యంబులయందుంజము ర్యానసం 
బులవేత నెవ్షీండు రామునిం జూడ కుండు. గరుణాంతరంగతాపాంగవీక్షు. 
ణం౦ంబుల రాముం డెన్వని నిలోకింప కుండు నట్టివాని లోకంబు గర్హించు 
నంతియె కా చే చెంత దుర్భాగ్యుండ నని తన్నుం చాన గర్హించుకొను నీపర 
మోాదారుండు సక లవర్ణ ౦బులకు సకలజనంబులకు వయోనుకూపం (బైనదయ 
నొసంగుం గావున సర్వీజనం బు. లితని కినువతు లై యుందు రని యిట్లు పెక్కు 
తెజుంగుల వినుతించు వారిభ ద, వాక్షస్థంబు లాకర్టించుచు నెల్ల వారిని యథా 
ర్లృంబుగా వీక్షుణో క్తి భ్రూవితే పణాంజలుల చేత బూజంచుచుం బితృ పితా 
మహులచేత నధిఫ్టితం బైనధర్యమౌార్షంబు ననుసరించి యభివీ. కుండ వై చిర 

కాలంబు రాజ్యం జేలు మనిపలుకుపరమవృద్ధుల యా శీ ర్వాద౦బులు 
వీనులం బొలయ నుత్పుకుం డై మనోవార్భ కరంబు లైన సుహృజ్ఞనులహిత 
పృసంగంబులు వినుచుC డై త్యాయతన చేవాగారంబులకు. _బ్రదవీణంబు 
సేయుచు. గృతపుప్పోపహారం బె నకు త్రశోభితం బె నయాకాశపథంబు 
మౌాడ్కి_. జూడ్క_కీ వేడ్క సేయుచున్న రాజమార్లంబునం జని చని ముందజి 

_రత్నజాలపరిష్కృతంబు లైన వర్భమానగృహంబులచేత శారదాబ్ర ప్రతీ 
కాశంబు లైన విమానంబుల చేత? శై_లాసశిఖరాకారంబు త ననుహోన్న 
తప్రాసాదశిఖరంబుల చేత నభిరామదర్శనం బె యున్న రాజభవనంబు. గాంచి 
వార్ష పులకితగాత్రుం డై యమృణిమయమందిరంబు. బ్ర వేళించి కయ త్రయం 
బతిక్రమించి యచ్చట రథంబు డిగ్గి తేవనంబున నవ్వలిక య్యాద్వయంబు 
చాటి సవాచరుల నందణి నచ్చట నిలువ నియమించి గృ ముంబునం గమ్యం 
_తీరంబు లన్నియు నతి కృమించి శుద్దాంతీ2పురంబు( ద్ర వేశించె జనం 

. బంతయుం జంద్రో,చయంబు నాకాంవ్సీంచుసరిక్పతిభంగి రాముని. పునరఠరాగవు 
-నంబుం గోరుచు మధ్య వుడాషీరంబున నుండె రామభద్రుం డట్లు సముచితం 
ఎబుగా నంత 8పురంబునకుం జని యందు. గై కేయీసహితుండై. పర్యుంక 
._ మధ్యుంబునం బవ్వళించి మొగంబున వై వర్ణ్యంబు దోంపం గన్నుంగన మోడి SY 
'యున్నతం డ్రి, నవలోకించి తదీయచరణంబులకు నిజనా మోచ్చారణపూర్వ 
కంబుగా నభివందనంబు గావించి పదంపడి నె కేయిపదంబులకు నమస్క_రిం 
చిన నద్దశరథుండు మెల్లనం గన్నులు విచ్చి కుమారువదనంబు విలోకించి. 
రామా యని పేర్కొని బాషృపర్యాకు లేకుణుం డై యతని విలోకించుటకుం 
బాలక గృమ్మజి నేతృంబులు ముకుళించి గామా యెడు నతరద్వయోచ్చార . 

_అం౦ంబుకం కె నధికం బుచ్చరించుటకు భరం బె తోంచిన నతనితోడ సంభా. 
వీంచుటకుం జూల కుండె నివ్విధంబున తుభికం బగుసముదృంబుపగిది నుపన్లు 
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sh 

లూ 

బలుకంజూలక భయంబు. గొని యున్నవాండు నేను జనకునియట్ల నీకు మన్నిం 
చుటకుం దగినదాన నగుటం జేసి నాచేత నేది పలుకం బడు 'నక్కార్యంబు 
నీ కవశస్టకర్తవ్యంబు గదా తొల్లి యామహీరమణుండు ఏ చేవానురసంగ నుంబున 

నన్ను మన్నించి వరద్వోయం | విచ్చెద నని సలికి పడి ప్రాకృతునయట్ల పరి 

తపించుచు సకలభర్ష్యమూలం బై నసత్యంబు విడిచి PRT తేంబున నాయం 

దు. గువితుం డై రోవుదోహంబున నవ్వురంబులు వ్యర్థంబులు చేయం దలం 

చియున్నవాండు ఎ తన ,నోగతం బెనకార్యంబు నీవు నిక:౦బుగా నజ వేర్చెద 

నంటి వేని యతండు" చెప్ప కున్న రాజానుమతేంబున చేను చెలియం జెప్పద 

నిమ్మహీ వాసతి వరంబు లిచ్చెద నని పలికి క్రమ్యుటు లోభంబున. దప్పించుకొన. 

దలంచుకెలన్ల గతజల నేతుబంధనంభఖు గడా యని పలికిన రాముండు వ్యధితుండై. 

రాజసనుకొంబునం గె కేయి కీ ట్రనియె. 424 

ధు రాముడు. దశరథానుమతంబు నెబివేక్సెద నని పృతిజ్ఞ 6 జేయుట. చుణుంా 

, ఇచ్చట రాజు దా నొడువ న్ నిచ్చం దలంచినభఘాటం జెష సు మే 

జెచ్చెరం జేయు వాయ నృసఖరు నాజ్ఞ విషంబు. నైన నే 

నొచ్చెము లేక (5 లెద బయోధిహుతాశనులందు నైన నేం 

జొచ్చెన శాఘవుర డరని చూచిన నాడిన మాట దప్పునే. 42ర్ 

. చేవ యిమ్మహోత్తుండు నాకు గురుండును దరడ్రియు నృపుండును హితుండును 

గావున నట్టివానివాక్యకరణంబునందు సం జేహవిమయీభ్రూతునింగా నన్ను6 

దబంచుట నీకు యు కంబు గాదు. 426. 

. అన విని కై క యిట్లనియె నాతనితో మును 'దేవదై చెత్యభం. 
డనమున భావరుండు జగడం బొనరించి నిశాటబాణపా 

తనమున మూర్భ్చవోయినం బదంపడి యేను సజీవం జేయ లో 

నను గరుణేంచి సమ్మదమున౯ వరయుగ్య మొసంగె మెచ్చుచున్ * 427 

-ంధ్రుర్టు కైక రామునికి: దాను నరద్వ్హాయంబునకు6 గోరిన తెజుంగుం జెప్పుటం ద్రుథుం- 

అనఘాత్త్మ మయొకవరంబున, కనుపమగతి మ త్రనయున కభిపషేకముం ద 

కి_నరెండ నవరమునకుం, గొనకొని నీ కడవి నునికిం గోరితి నిచటన్. 428 

. జనకుని సత్య వృతునిం గ, నొనరింపంగం దలంచి లేని యు_త్తమగుణయు 

కిని నాచెస్పెడువాక్టము, వినుము విచారంబుం దక్కి వివులవిచారా. 429 
జనకునిశాసనంబున నీవు భునజటాజినచీరథారి వై సిరిని విడిచి. 
తాపస వేవషంబుం దాల్చి చతుర్షశవర్ష ము బండకాననమునందు 

వివారింపవలయు నీవిభునిచే భనదస్థమంచి భరతుండు గృతాభిషే. 
జే య యోభ్యాపురమందు రాజం "బేలు నిమ్తైూటం జెప్పుట కనృనుండు 

తే. చేరక వివణ్ణావదను౯డై నిన్ను: జూడ, వెజిచి యున్నా(డు గావున విభునిమాట 



లలో 

తే, 

వ, 

. అని పలికిన మరణోపమం బె న యడ్జేవిపరువవాక్య్ళం భాకక్టింది 

అ యూ థ్యాకాండము, బక్సర్ 

దప్ప కుండంగ వనమున కీప్పు డోరిగి, నృపవరునీ సత్యమున నుద్దరింపు మ 

వి యం బె నను మహానుభాన్ర ఎడు 7 గావున నొక్కి_ంత మైన 

కరము నొ నొందక వదనంబున వై నర్గ్యాదిబాహ్యానికారంబు వ వెండియుం 

431 

రుడు రాము6ండు కై కేయి చెప్పిన ప్రకారము ఒప్పుకొనుట, ద్రైద్టుం- 

, అనఘవిచారు. ద డి నపతియాజ తిరరబునం బూని వేడ్క_తో 

ననుపమబుద్ది నీకజపినట్ల జటాజినముల్ ధరించి కా 

ననమున శద న న్మనుజనాయకుం జేటికి నన్నుం జూచి చె 

మ్మనమున విశ్వసించేక విసన్నత నొండె నెజబుంగం జెప్పుమూ. లికి 

, దనమున "జె దై న్ఫుము విడువుము, వని కరెెద. నిపుడు జడలు నల్క_లములు గృ గ 

క్కు_నః డాలి సంతేసేంపుము, పనివడి నీమాల నిజము బల్కితిం దల్లీ. స 

శీ తివిభుండు గురుడు దం డ్రాయు, హతుడు గృతజ్ఞండు ఇ నన్నహీళువచనము 

స్స తవుతి ప్ స్రస్థుంత వై నె, చతురత గావింతుం గాక జవ దాంటుదునే, 4984 

॥ నీ భరతునియభిశే ము చన మోూనరవిభు(డు దానె సమ్మతితో జె జె 

ప్పనికారణమున నామన, మునలజ్వాలీకల నేర్చిన ట్రయ్యె రహిన్, శీకెల్ 

అ ప్రచోదితుండ నయ్యును భరతున, కఖలరాజ్య మిచ్చునట్టివాండ 

జనకుచేత నిట్లు సం ప్రచోదితుండ నె, యిచ్చుటకు ఏచార మేల గలుగు. 486 

, కావున జనని. ా కాంతుం డాడినమాటం: చెల్లించుటకు బూని యొల్ల సిరులు 

భరతున క్రోసంగి సంపద్యోగములు పడి కయ శాలినికి నీకు బ్రియముగాంగం 

బదునాల్లువర్హ ము లగ్గీనమున నుంజెద నిపుడు భావిభు జేల హితము విడిచి 

యాస్యంబు మాంచి ధరాస కనయనుః తై కన్నీరు నించుచు నున్న వాడు 

మాన వేంద్రుని వేగ ననూనయింపు, మిపుడె శేకయధరణీళు నింట నున్న 

భ్ 'రతునిచటికిందో శే జేరబటురయమున ,జారులనుబుచ్చుమునృ పాలు కశాసనమున, 

ఎంధ్రుడ్టు కై కేయి రామునితో ఛరతాగ నునప పర్యంతేం బుండపలద ని వేగిరపడి చెప్పుట. శుఢుం- 

అని పలికిన నారఘుపుంగవుండు సమ్మతించుటకు సంతుష్టాంతరంగయె యయ్యం 

గన నీచెప్పినట్ల శీఘ్రగతు లగుభూతేలం బంచి మాతులకులంబున నున్నభర 

తుని రావించెద నతం డరుగు బెంచునండా.క నీవిచ్చట
 నుండవలదు రయంబున 

నిపుడె వనంబునకుం జను మిమ్మ ఫీరమణుండు నిజసత్యపొరప్తా_ప్ట ప్పష్టదర్శన 

సంజాత ప్రీ డాభరంబున మొగంబు వొంచి మూర్చాక్రాంతుం డై జ సంభాషిం 

చుటకుం జాలక యున్న వాం డిట్టివానిస సంభావణంబునుం గూర్చి చింతించుటకు 

"కార్యంబు గాదు నీ దవిలంబ గోమనంబున నిద్ధరాపతిదై న్యం బపనయింపనల 

యు నదియునుం గాక నీ వరణష్థంబునకుం జనునం'దాయక భ వజ్ఞనకుండు మజ్జన 



విర నోవీసాథ రామాయణము 

భోజనాదులు సలుపం డని వేగిరపడి పలికిన నకై  ,. కేయిదారుణ వాక్యంబు. 
విని యక్క_కుత్ సకులతిలకుండు ఛై తై ర్యధుర్యుండు. గావున నొక్కింత మొన మ 

నంబున కోకింపకో తై. శీియివచనంబునకు రోయుచు కోకపరిప్పుతుం జ యా 

ర్చులువుచ్చుచు హీమభూమీతం ₹ై చె నపర్యంకంబు మో౭దం బడి పొరలు చున్న 
తండ్రిం గ్రుచ్చి యెత్తి సాంత్పివచనంబులం చేర్చుచుం గశచేతం దాడితం 

బై నవాజిచరదంబున  వనగ మనంబునందు. గృతత్వరుండై వెండియు. గైకకి 

ట్లనియె. 488 
సీ జనని నే ధనపరుండను గాను లోకంబు నొగి సంగహించుట కుత్స్చహింప 

నను ముని సమునిం గా నయసత్యధర్మ్మతత్పరునిం గా నెజుంగము పరంగ నెద్ది 
నాచేత బతికి బ్రా ఇతార్టగమున నైన సత్పిగ/యం బొనరింప శకస్ట మదియు? 

_ గృతమయ్యె నని నీవు మతి నెలుంగుము జనవిభనకు హీతముం -గావించుకం మెం 
తే, దలంప నాకుర్వి వేజొక్కధర్భ మెద్ది, లేదు గావున నృపుండు దా నూందిచెప్ప 

కున్ననీయాజ్ఞ శిరమున నునిచి గవొన, వాటి నుండెదం బదునాల్లువత్సరములు, 
వ, తల్లీ నీవు నొ కళ్యంతనియం త్రి వయున్టి భరతున కభిషేకంబుం గావించి నీవు 

వనంబునకుం జను మని భవద్వచనకారి నై ననన్ను నియోగింపక మహోవిభుని 

నిర్బంధించితివి గావున నాయందు సన్నివిస్థం ైనయార్జవాదార్యాదిగుణం 

వించుకయైన నెజుంగనిదాన వని యూహించెద. 440 

రుడు రోము౯డు దళోరభునకు నమస్కరించి బయలుదేరుట. చుఢుం- 

జననివగపుం దీర్చి జనకకుమారి న,నూనయించి వీదపం గాననమున 
కివుడె పోవు వాడకం గప జేసీ యందా(క్క నడవొసంగ వలయు ధర్యయు_క్తి, 

క. భరతుడు కొజర్టం జేలుచు, గురునకు శుశ్రూష సేయుగుణ మగు తుట్లా 

తెఆెంగున నీచే సుగుణో, తృ రమున6 గ చ మది ప్రథమధర్శ్య మగున్. 442 

క, అని పలుకుసుతునిమాటలు, విని భూపతి భూరిశోక వివశాత్ర, కుం జె 
కనుగొనల నశ్రు లొలుక లల గనుంగవ ముకుళించి' ఘోరగతి దుఏఖం చెన్. 

ఉ. అంత మహీళు పాదముల కారఘునేత నమస్కరించి త 
త్కాంత పదద్వయంబునకు దండము. బెట్టి తదీయమందిరా 
భ్యాంతరసీమం దా వెడల నశ్రులు నించుచు లత్ముణుండు దొ 

చెంతయు ద్రుద్దుః డై జ వదన మె శ్రక వెంబడి నేగు చేరంగన్. 444 

తే, జూనకీజూని యాభిశే పీచనికభాండ 
మవుడు వలగొని చనియె చా నందు మిగుల 

దృష్టి. సౌరనీక కరము సావేముం డగుచు 
మందగతి నిష్ట్రజనములు సందడింప, 445 

ఆ. రజనీకాంత జగతి రాకాసుభాంకోొని, కాంతి మూపలేనికరణి రాజ్య 

నాశ మతనిమోమునం గలఫఘునకాంత్కి నపవారింపం జూల దయ్యు నవావా. 

ై 

న 



అయోధ్యాకాండ ము, బ్లర్రళ 

కే, అవని దిగనాడి ననమున కరుగ నున్న, యతనిమానసవై క్షబ్య మచటివారి 

శేమిం గనుపట్ట దయ్యె న దెంత చిత్ర, మఖలలో కాతిగునిచి త్త మట్ల సమము, 

క్ల ఏిగతాతపత్ర 'హామరుం డగుచు రథము డిగ్గి యనుచరాలి విడిచి యొ 

మో నింద్రియములనెంటం, ద దగులక్ మది “దు ఖనుడంచెం దద్దయుం దాల్మీ న్. 

* అంతట బొరజనములు శ్రీ మంతుం డగునతనివదనమంగలమున నా 

yo తె నవిపూదము: గస, "రంత మహాత్తుండు జనక జేశ్షరుం డహాహో,._ 449 

కే, శరదుదీ రాంశుం డగుపూర్ణచం ద్రుడాత్త, ''కేజమును బోలె నమృహాధీరవరుండు 

వితత మోగునిజహార్ష ౦బు విడున “షయ్యె' విమలవిజ్ఞానధై థై ర్యవిచేకయు క్షీ క్ర, 450 

వ. అప్పుడు విపులవిక్రముం డగు లక్షుణుండు రామునియట్ల దుషఖంబు నునంబున 

నిడికొని యమ్మిపోత్మనిచెంటం 2 జను చుండె నివ్విధంబున నారఘుపుంగవుండు 

సమానశోకుం డగుసౌమి త్రితి ఫోేడ నరుగు బేర. బ్రాణనాశశంక చేత సుహృజ్ఞనం 

బుల కో ప కనిఘాతకథాన్యతాంతంబుం జెప్పక యెప్పటియట్ల మధురవాక్టం 

బున మన్నించుచు సాహో త్కృతనిత్యనిర తిళ యానందాత్తుండై. డై కాసల్యానివాస 

యోగ్యం బె బై నదివ్యుమందిరంబున కుం జనియె నంత నిక్కడం పె బురుషకౌసన్హూలుం 

డగురాముండు మాతృగృహంబునకుం జనినవిమ్ముట దురంత+ చింతోభరపరి 

శాంతే cl యంతకపురకాంత లెల్ల నొక్క_ట * నా_ర్హభనులు_ సేయుచు 

దమలో నిట్లని విలపించిరి. 451 

ధట. అంతేషిప్తుర స్తీీలందలు విలపించుట. శ్రుత 

ఉ. నెయ్య మెలర్ప నెవ్వం డిట నిత్యము భూపతిచే నచోదితుం 

డయ్యును రా ష్ట్రకృత్యములయందు జతే శ్రముం డై చరించు సొ 

హాయ్యము సె “సేసి యెన్వండు జనాలికి సద్దత్రో యె చెలంగువా? 

డయ్యవనీసుతా: పతి మహాగహనంబున శస న నక్కుటా జీలం 

శే, దాశరథి జన్మ మాదిగ దల్లియందు, ననిశ మేరీతి వర్తించు మనలయందు 

న "క్రైఆంగున * నర్రించు నమ్మహాత్తుం డకట నేడు ని ర్వాసితుం డయ్యు నేల. 458 

మతీియు నెన్వోండు , శ్రుతహరుష్యుం డై నను (గోధింపక క్రోధ హేతుకర్య ౦ 

బులు పరిత్యజించి కుపితు లగునారల. బ్రసాడంబు సనొందించునట్టిపరమదయా 

ళుం డగురాముని వనంబునకుం బుచ్చొన యచ్చ పలాత్తుం డగుదశరథుండు 

జీవలోకంబు చెల్ల హింసించుట కోర్చునాం డని దశరధుని నిందించుచు న నేకు. 

లనేకప్ర కారంబుల చేల బాసిన మొదవులచందంబున విలవించు చున్న 

వారల రోదనంబు విని పుత్రః నెయోగ సంజాతేకో కాభిసంత పుం డైన యద్దశర 

థుండు పర్టంకంబుమోందం బడి లజ్షతుండై దుకఖంచు చుండే 'నంత నిక్కడ. 

సీ స్వజనదుఃఖస్రా డీ సంజూతఖేదుం డై రఘుపతి ను త్రవారణముకరణి 

నూర్చులు వుచ్చుచు 'నేర్చునం దద్దు? క ఖమపనయించుచు మాతృ విపులగృవాము 

వ క 
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సేరంగం బోయి వాజారంబునం దున్నవారి గన్లానుచు నవ్వలిద్వితీయ 
కత్యు డగ్గటి యందు. గడునృద్దు లగువిహ్రనరులకు మైైుక్కుచుం బరఃగ నవల 

. నలరుమూ డవక'కుషు డాయంగం బోవ 

నందు. గావలి యున్న నీ (ప్రైబ్బంద మపుడు 

త్వరితముగ లోపలికి. బోయ తల్పి9యంబు' 

బీతి నెణటింగించె నారామమాశతోడ, కీన్ర్ 

రురు రాముడు కౌససల్యక డకుం బభోొ్వ్రటు, చుస 

. తిట్లు రాముండు దనరాక యొజింగించి పుచ్చి తోడన తానును న బ్రేవి యున్న 
కడకుం జని యందు 'దెవపూ జూర్థంబు సంగ్రహింపం బడి యున్నదధ్యవత 
ఘృతపహావిర్తాజంబులును మోదుకంబులును కు గ మాల్యంబులును బాయసం 

బును గృసరంబులును నమిత్తులును బూ ర్హకొలశ౦బులును గనుంగొనుచు సమా 

హిళచి త్ర యె యారా త్రి యుపనాసంబు సలికి సూరోక్టిదయసమయంబునం 

గృతమంగళన్నాన రై యె 'ఫళ్లమోమ శేలంబుం దాల్చీ తనయ భ్య్రదయంబుకొజకు 

విప్ర లచేత మంత్ర పవిత్రా త్రాగ్నిహోత్రంబునంచు హోేమంబు సేయించుచు దేవ 

సంతర్పణ ంబుం గావించు చున్ననిజజననుం గాంచి బాలాశక్వేంబు నెదుర్కొ 

నినవహయాంగనభ గి త న్నెదుర్కొనినయన్ధేవిచరణంబుల కభివందనంబులు 
గావించె నప్పు డథ్దేవి సమాగతుం డై. నకుమారు నవలోకించి కనుంగొనల 

నానందబాప్పుథారలు జడిగురియ వార్షోత్క_క ౦బున నిజకరంబుల,గు గ్రుచ్చి యెత్తి 
చుబుకంబు పుణికి శిరంబు మూర్కొని వచన ంబు ముద్దు గొని పొక్సల్యంబు 

దీపింప మధురవాక్య్ళింబున ని ట్లనియె. 456 

. అనఘలళీలురు ధర్హాత్లు అమిత తేజు లధిక్ కవిక్రుతు ఆ నపూ రాగధిపతుల 

"యశము నాయువుధర, ౦బున ఖల హీళశేము (, జొందునీవింక సతతంబుంబు త త్రవర్యుః 

i 

వం 

సత్య వాది రై యెనజనపతిం గనం జను, మన్ముహోక్తు. డిపుడె యఖల ధరణి 

కధిపుం గాంగ నీకు నభియేక మొనరించు, .నీఖలన్నొవులు మెచ్చ చేడు వత్స.458 

ఒందురు రాముండు తనకు సంభవించినయరణ్యగమనం బ( గ” సల్య కెలేంగించుట. ద్రుధుం- 

అని పలికి యైక్కకనకాసనం బిచ్చిన నారాముండు భోజనార్ధంబు తల్లిచేత 
నినుంత్రితుం డగుచు నయ్యాసనంబు వ్రేలు ముట్టి స్వభావపినీతుం డై క నను 

మాతృత్వప్ర, యు_క్షగారవంబువలన మిక్కిలి వినీతుం డై ప్ ప్రడాన మ్రైవదనుం 

డగుచు దండకారణ్యుగమనంబున కనుజ్ఞా కాంత్ మై ము శేలుదమ్లి ఫాలంబునం 

గిలించి కౌసల్య కి ట్రనియె. 459 

"జననీ మేనుని చెప్పుదు, ననివార్యం ఛై  నయెకభయంబు గలిగె నీ 
కును సీతకు సౌమి తికి, ఘనతరదు3ఖూర్థిశే వక బది తలంపన్,. 460 



అయో ధా కాండము, 259 

తే, కొనలుగలపం చవింశతికుశలనిరి ,, తా సనవిశేషసముచితం 'బై నకాల 
మిపుడుదొారకొ నె దండ కావివినమునకునరుగుచున్నాండ నేలయాయాసనంబ్బు 

. ధరణీవిభుండు నన్ను దండకాటవి కేగు మని పంచె నమ్మనుజాధినాథు 

నానతి నమ్మహోకాననంబున "శీను జని పదునాల్డువత్సరము లందు? 

గందమూలముల నాంకలిం ద్ర్చికొనుచు చాపన వపధరుండ నె పరమశాంతి 
Cl 

,మునివతె ధరించి మాంసంబు దినక కాన,నునికింజేసెవనిపుడు రాజో త్తముండు 

భరతుని సమస్తసా మ్రూజ్య పట్టభద్రుల జేయునా? డద్భుశడయావి కేవమతిని, 

రుడు కౌసల్య రొమునిమాట విని మూక్భవేవుట. చుణురా 

. అని వన ప్ర యాణం బెజీ ంగించినస దేని పుత్ర వియోగ సంజాతేకో.! బు సహీింపం 

జాలక వసార్భాక్రాంత మై యె వరశునికృ శే తో యెనసాలయస్టి చందంబున స్వర్షపద 

భప్ర మ యిన చేవతొంగనకై నడి మహో వాతపలితం బై నకదళీద్రుమంబుపోలిక 

ధరణిపయిం బడియె ని ట్రవళ యె పడియున్నతల్లి ౦ దనకరంబులర గ్రచ్చియె త్తి 

యొక్క_కన-కాసనంబునం గూర్చుండం జెట్టి భారవహాన౦బు6 ట్రౌపించి శ్రమ 

_ నివృ త్తిషొాజుకుం బుడమిం బడి పొరలి కృమ్మణ లేచినబడబచందరబున చాను 

ei 

కుంకితేస రాగ్టింగి యె యున్న యద్దేవిశరీరం ' బంతేయుం గరంబుల౪ం బరిమార్థిం 

చి వివి: భవినయవాక్యంబులం బ బబోధించిన. గొండొక సేపునకు మూర్చ టి 

నిజకరంబున నక్కు_మార శేఖరుని నెవ్వే మేను సంస్పృృళించి కనుంగొనల నశ్రుకణం 

బు లొలుక గదదస్వరంబుత' సుమి త్రాపుత్రు ౦డు వినుచుండ రామున కిట్సనియె. 

చుడు కౌసల్య రామునితో దనదు-ఖంబు లన్నియు6 జెప్పికొనుట శురుం 

అనఘాత్మ్మ ఛాతి వంధ్యోకు నపుశ్త నక నైతి నని యొక్క_టియె దుఃఖమన్యదు8ఖ 

నుది యిరచుకయుం బుట్టద శవ నిను చ్రియపుత్రు న నిం బడయక పుట్టినట్ల 

వంధ్య నై యున్న నివ్షిడువున నభిమతపు శ్ర విశ్లెషసంభూతదు8 ఖ 
ముంది “కృోశింపక క యుందు6 గదా నేండు హౌనోరులు శేనిదుకఖమునకం కెం 
బు త్ర విశ్లేవసంజాతభూరిదు? ఖ 

మెక్కు_ డై యుండు దాని సహీంపం గూడ 

దకట నినుం బాసి యేలాగు నసువు లొడల 
నిలిపికొని యిచ్చట వసింప నేర్తుం జెపువు? 464 
అరయ నుహీశుపొగుషమునందు లభించువునోజ భోగము 

ల్పురుచిరసౌఖ్యము ల్మృదువచోగరిమంబు లొకప్పు డైన నే 
_నిటిగినదానం గాను జగతీంద్రుం డియో న్నినుం జూచి యైన సు 
స్థిరముగ నాపయిం గరుణం జేర్చు నంటంచుం దలంతు నెవ్మదిన్, 465 
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లే 

తే, 

2. 

జనవిభన కగృసతి నై, కనిష్ట లగుసవతు లెల్లం గడుగర్వమునకొ 
నను దూలనాడు చుండ, విని యేగతిం దాళుదాన విములవిచారా. 466 

జనవినుత పుతృయుత లగుసవతు లాడు, వివిభపరిహానవచనము. ల్వీనుటవల నం 

బుట్టునొదుగ? స ఫహిలంలు లిట్టి వట్టి, వనంగ వచ్చునె వానికి నవధి గలదె, 467 

పాయ కెపుడు నీవు నాయొద్ద నుండగ, నధికహీనవృ త్తి నడలు చుందు 
నీన్ర గవానమునకుం బోవుచుండంగ నాకు, మరణమే నిజంబు నరగుణాఢ్య, 

నుజీయు నమ్మహీపతికి నగృపురం ధి నై యుండియు నతండు న న్ననమాన 
పురస్సరంబుగాం జూచుటపపోన న ప్రభానేకృత నై నై నై శేయిపరిచారికాజనం 
బునకంకు నొక్కి_ంత యవర నైతి నదియునుం గాక భరతుండు ప్రాప్త 

రాజ్యుం డైన నతని విలోకించి నిత్యంబు నన్ను సేవించుజనంబును హాని 

భయంబువలన నింక నన్ను సేవింప కుండు నని పలికి వెండియు ని ట్లనియె. 469 

. అనిశము వై రిభౌొనమున నద్భుతకోపరసంబు ముక్కు_నం 
గనుపడ భాగ్య్టగర్వమున( గష్టదురు కులం బల్కు కై కయా 
నన మెటుచూచి యోర్సెద ఘునంబుగ దుర్దశ నొంది యుండి చే 
నినకులదీప మానవతు లీలఘుజీవన మోర్చి “యుందుే. 470 

నుది నుక్కు_ దక్కి స_ప్రదశాబ్దములనుండి యేల్ భమునకు( బరిక్షయంబు 
నతతంబు నాచేత నతికాంవీ లేం బయ్యె నామిభ మయం బయ్యె నిపుడు 

ఛౌ గన్టిగర్వమున సపత్నులు గావించు విప్పకారము మది వెగటు పజప 

శే, 

వ. 

పీనదశాప్రా్లి శే నోర్చి భర మని యురడ లే నదియు నట్లుండ నిమ్ము 

కనులపత్రరబులను బోలుకనులతోడం, బూర్ల శశిబింబసదృశ మై భూరికళల 

నొప్పునీవోము. జూడక యొక్క_నిమిష, మైన నేగతి జీవించుదానం దం డ్రి. 

వత్సా నీవు భాగ్టరహిత చై ననాచేత నుపవాస చేవతాధ్యాన వ తంబులచేత 
నిష్ఫలం బగునట్లు సంవర్థితుండ వై తివి భవదీ యపరివర్ణ నం విప్పుడు దుఖం 
బుకొణుకుం౭ బరిణతం బయ్యెం ' 'బ్రావృట్కాలంబునందు మహానదీ ప్రవాహసలి 

లంబు చేతే ద్తీరంబు నళించినపగిది భవద్వి ప్రయోగ, శృవణంబునొ సవాస్స 
(ప్ర కౌారంబుల 'వ్రయ్య ల పోక యుండుటవలన మదీయహృాదయం బతికఠినం 

దని తలంచెద: 4T2 

లొ _వలనొప్పు కంఠీరవంబు బి శ్లేజ్చెడు మృగిని గొంపోయినపగిది నన్నుం 
గుద్దు డై. డె శమనుండు గొని పోనికతమున నల దండధరలోకనుందు నాకు 

నసేంబు లే దని తలంచెద నా కింక జగతి నెన్నటికిని జూవు లేదు 
కడువడి నిట్టిదు8ఖంబు'చే నుపవాతం బయ్యును నావృాదయంబు మేను 

మాన కిట యి వృయ్య్టిలై పోనికతన, నాయసా కృతి గాయోలు నని దలంజెద 

నందన యశకాలమున నిధనంబు గలుగ, దేమి సేయుదు నింక నా శేదిదిక్కు, 



అయోధ్యాకాండ ము, విశ] 

కే. నయవిశారద విన్నటనాంటనుండి, యేను గానించు వ్రతములు దానములును 
దపములు సపర్యలును ని నిరర్ధకము లయ్యుం జవుట వి స్తేన విత్తుబచందమునను. 

శే, పృథివి దుకఖకర్భితుం జెన్టోండేని దలంచి నపుడు శమనునివీటికి నరుగ్గునేని 
యేమును భవద్విహీననై ధేను వట్ట, తనువు విడిచి యమశతయంబునకుం బో చె. 

ఉ. ధీవర నీవు న న్నిచట దించి వనంబున కేగతేని గ 
ర్వావవాచిత్తలై సవతు లాడుదురు కులు విన్న మేనిలో 

జీవము నిల్వ ద ట్లగుటంబేసి మదిం దనివారం జూచుచు 

న్నీ వెనువెంట వచ్చెద ననిందితలీల యరణ్యభూమికిన్. 116 

-ంక్టుర్టూ లక్షుణు (డు మన థఐశు6 డై నదశిరభునిమాట వినుట యు క్రమ "గా దని చెప్పుట, శ్చుణ్రినా 

వ. అని యిట్టు పెక్కు. తెజింగులం గుమారుండు సత్య పాళబద్దుం డయ్యె నని 

మయెజింగ్ యతనిననగమనంబు నివారించుటకు సామర్ల ర్భన్చంబు లేమిం జేసి 
భాావిసం భావిశవ్యసనంబు దలంచి కిన్నరియుం బోలె విలపించుచున్న కాసల్య 

ననలోకించి సుమ్మొత్రానందనుండు మొగంబున టైన్ఫుంబు. దోప దత్కాల. 

సదృశం బగువాక్యంబున ని ట్లనియె. 477 
క, పడంతుకమూటకు రాజ్యము, విడిచి గఘూ_త్తముండు ఫఘోరవివీనంబున కి 

ప్పుడు పోవం దలంచు కొంతయుం దడవంగ నామది కయు_క్షతరమై తోన్, 

క. జనపతి నుదనవశుండై , యనిశము సతిమాటం బట్టి యనుచితమిగం బ 
ల్కినం బలుకంగ ని మ్మది నున, మున గట్టిగం బట్టి సేయం బూని నేలా, 179 

దీవుసమున మనుజవిభుం, డేమి తగనిదోస మెంచి యిప్పుడు కీనుకకా 
రాముని సుగుణోద్దా ముని, భూమి వెడలి ఘోంవనికీ? బొ నూని పలికెన్. 460 

క. ధర నెవ్వడు నరియెనను, నిరస కుండే న నీయనింద్యగుణుని ఫై పెం 
గరమొకదోపషం 'బెన్నండుం బరోక్షవుంటై న నూందిపలుకు కొబజుంగన్. 481 

కే. ఘనుని దాంతునిధర్ష్యవి గ హునిబుజుని, 'నమరతుల్యునిరిపులయందై. నం గరుణ 
నలుగునట్టికుమారునింగన యకార,ణమున నెవాగండు ఘోరననమున కనుచు, 

తే, అంగ భవజాతపారనశ్యమున మేను, మజచి నోటికి వచ్చిన ట్లజుచు నృపతి 
యట్టిమాట నసనంబున( బట్ట రాజ, ధర్మ నురయక్ నివార్టండు చపిలి చేయు, 

న. అని పలికి యన్నదిక్కు మొగంై యి ట్లనయ. 454 

వ . అనను యోూయర్థ 'మొకనరుండై న నేమి, యెంతలో వినం జాలం డీ వంతీలోన 

మత్చహోయతేవలన నా మ్రాజ్య మెల్లి, నాత్మ్శవశేముగం జేసిక్రొ మ్మది హీతంబు, 

అ తేజం గట్టు శక్యం బ బగు నంటి వేని, 4R6 

- ధనువుం గైకొని పార్శవ్టమున నేను ర్సీంప నల జముమాడ్కి_ నీ వఎగసచుండ 
నప్పు డెవా్టండు నీయాజ్ఞ దాటి చరింప దతుం డన్విధిగాక తక్కె నేని 

కాలసరక్సాభఫీళభునబాణముల నయోధ్యాపురి నిర్యనుమ్యుంగ నొనర్హు 

31 

IK 

ar 24 



వగల గోపీనాథ రామాయణము 

భరతుం ఉపూజ్యసామ్రాజ్యస్థుం డగుంగాన యని కోరువారల యమునిపురి కీ6 

తే, బనుతుం గామాంధుండై. యాలిపలుకులు విని, బుద్ధి నరయక లోకవిరుద్ధవృ త్త 

మూంది -పరిపంథిభూతుండై యున్నన్ఫపునిం గడయగిచం పెదంగానిచో. గట్టివై తు, 

న, తండ్రి కపరాధంబు సేయం దలంచుట ధర్మ విరుద్ధం బని తలంచి. లేని వినుము, 

తే, విషయపరతంత్రుంై ధర్మ్యవిధికిందప్పి, మది  ననారేత మిది కార్యమిది యకార్యు 
మని యెటుంగకొవ ంచునతండు తండ్రి, యైనంగ డువధ్యుండనిపల్కి_ రార్యులధిప. 

క. జనపతి నీ దగురాజ్యుముం నానుటట్ నేబలము గలండు గుణహీనతం చా 

మునుకొని యీకారణమునం, దన మది. గై శేయి కొసం దల నుహోత్తా. 

శే, పరం నీతోడ నాతోడ వై రము గొని 

యరినిషూదన కులయోగ్య మయినయట్టి 

_ ధర్మనిథి నీవు దాల్ప్వళం దగినసిరిని 
భరతుని కాసంగం బతి కేటిబలము ఛచెపువు. 491 

వ, అని పలికి కృమ్మణం గాసల్యు నవలోకించి తల్లీ యేను సర్వ ప, కారంబుల రా 

మున కనుర కుండ నిది య సతీ ౦బు గాదు “సత్యణావదా వేష్టంబులవేత స్ 

థంబు వేసి పలికెద శాముం డరణన్టంబు నె కాదు దీప్తాన్నిని బ్ర వేశించిన నే నఠి 

తకు మున్నె ప్ర వేశింతు నట్టివానింగా న న్నెజుంగుము. 492 

చ. జననిరొ నాప్రతిజ్ఞ విను సత్యము నీవును రాఘవుండుం గ 

న్లొని మది మెచ్చ వీ ప్పశరకోటి నరాతుల గీటడంచి మిం 

చినయనుర కి కిచే నినుండు చీకోటినట్ల భవన న్మనోవ్యధం 

జనివడ్షీ తీర్చద౯ా ధరకు బట్టముం ; గ మైన రామభ కున్, 499 

రుద్దా కౌసల్య రామునికి ఇత్ముణు డు చెప్పినట్లు చేయుమని బోధించుట ఇమ్టార్టునా- 

ర్ . అని యిట్లు వీరాలాపంబు లాడుచున్న సుమిశత్రాపుత్రు నివా కంబు లాలకించి 

యద్దేవి రామునివదనం బుపలశీంచి చుకఖం వదు ని నిట్లనియె. 494 

మ. అనఘా తమ్మునిమాట వి వింకె విహితం బె యున్న చారీతి నీ 

వనుమానింపక సేయు టొప్పు న్భపన వంశాచార మో చందమె 

చనుం గా కీవు సపత్నిమాటకయ రాజ ద్రాజ్యభోగంబు మా 
ని నను న్నెవ్వగ ముంచి పోవం దగ వానే కాననతోణికిన్, 495 

వ మతియు నీవు పీతృవాక్టకరణరూపం బగుధర్శం బనుఫ్రించుట సమ స్తధర్శం 

బులలో ను త్రమధర్యం బని దలంచితి వది నికంచై నను నీలోకంబున ౩ మాతృ 
శు శ్రూపాప రుం జో వ్రన ర్తిల్లుమహోత్తున _శెల్ల లోకసుఖంబులు కరతలా 

నులకంబుతై. యురడుల దాల్లో "గ్పవాంబున నుండి మాతృళుళ్రూ శరాషం గావించి 

తదృలంబునం గాశ్య పుండు ప్రాజాపత్యపదంబుం థ్రావీంచె చె గావ్రస నీవును నా 

వచనంబు బట్టి భక్రిపూర్వకంబుగా నాకు శుశ్రూష గావించుచు గృవ్యా 



ah 

శే, 

వః 

అ యా భఛ్యా కా ౦డ ము. 248 

బున నుండు మేనును దం డ్రియట్ల పూజించుటకుం దగినదాన నట్లగుటం చేసీ 

నాయనుమతి లేక నీవు వనంఘునకం బోవుట ధర్మంబు గా దదియునుంగాక శోక 
లాలస నై న నన్నువిడిచి వనంబునకుం జని లేని ' భవద్వియోగదు॥ ఖంబునం ట్రా 
ఇూపవేశంబుం కేసి 'ప్రాణంబులువిడి చెద దానం జేసితొల్లి సముద్రుండు మాతృ 

దుఠఖంబున నరూపాధర్త రబునలన బ ద్ర హ్లహాత్యే నొందినవిఫంబున నీవ 
లోకవి శ్రుతం బై ననిరయంబు నొందం సలవు నీవు వనంబునకుం జనినవీమ్మట 

నాకు సుఫజీవితంబుల చేత నయ్యెడుకార్యం బేమి భవత్సహితనై యున్ననాకుం 

దృణభతుణంబై నను శ్రేయస్మ్కరంబై యుండు నని పలికి దుకఖభరంబున రోడ 
నంబు. సేయుచున్నతేల్లి ౦ గాంచి మవోనుభావుం డై నరాముండు ధర్మ సహీతం 

బగువాకస్టంబున నిట్లనియె. 4935 

రు రాముడు కౌసల్యకు సయు శీకంబుగా సమాధభానంబు6 జెప్పుట, వుథుం-. 

+ జనకుని వాక్యము. నది గా, దని మణి నౌ కశక నుటు గాన మహో 

వినయమున (మక్కి. వేంజేద(, బని విని వనమునకు నన్ను. బనుపుము తల్తీ, 

. పరమపండితుండు వ్రతచారియిను ధర, కోవిదుడు మహాను భావుం డైన 
కండు వనెడు మునిశీలామణి జనకు న, వనము బట్టి గవిని జంపలేచె, 498 

. మును మదన్వాయక_ర్తయై తనరు సగరుం 
డనునుహాత్తునియానతి నతనిసుతులు 

ఘుననుఖాశగ్టంబుకొటుకు నఖప్ర హాతుల 

బుడమి6 దృవ్వి పదంపడి మడీయ లేదెం 499 

విను మదియుంగాక జమదగ్నితనయుం డై న 
రాము డతనియానకిని తిరంబునందు 

దాల్లి దయమాలి నునమునం దల్లి యనక 

పట్టి రేణుక ద్రుంపండె డే పరశువాలతిని. | 500 

ముజీయుం ట్రాణంబులనై న బరిత్యజించి పితృ వా క్యంబు పరిపాలనీయం బని 

పండితులై న కండుముఖమహార్దులు పలికిరి వితృవాకన్టగారవంబున గోవధ మాతృ 

వధాదికంబు మహాోత్తు లగుపూర్వుల చేత నాచరిశం బయ్యుం బితృవాక్యుం 
జె ట్లలంఘనీయం బటు ' మూతృవాక్యంబు నలంభఘనీయం'బె యుండు నైన 

చేకకాలంబున నుభయవాక్యకరణంబునం౦ బ్రవ ర్తిల్లుట దుర ర్లభం బట్లగుటం 

"బేసి వీతృవాక్యంబు ప్ర పుథమక_ర్తవ్యం బని పలికి రదియునుం గాక వితృవాక్యో 

ల్లంఘనంబున బికృవధ పాతకంబు వాటిల్లు నే నొక్క_రుండచే కాను నాచేత 

బరికీ రితులైన వీ రందణు( వితృశాసనంబు+ గావించి కృతాద్ధులైరి గావున 
నాకునుం బూరాగ్టిచారవిరుద్లం బే నధక్మంబునం బ్రువర్తిల్లుట పొడీ గాదు తొల్లి 

మహాత్తు లగువారిచేత నంగికృతం బె నమార్లం. బవలంబించి యొల్లభంగుల: 
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వం 

el 

కో జననీ నీకును నాకును, జనకజకు సుమిత్ర కట సౌమితికి ౫ 
౧ క్ 

బిశృని కోశ ంబున వనంబునకుం జనియెన నని పలికి లత్ముణు నవలోక్ంచీ 
యిట్లనియె. 

రట్టు రాముడు బత్ముణునకు సమాధానంబు జెప్పుట. ద్రైతుం- 

అనఘువిచార నీవగుమువా త్త గ్టము తావక తేజముం ద్వదీ 
యనిబికదోర్చలంబు భవదద్భుత శౌర్యము నాపయిం జనిం . 
చిన ప్రియముక౯ా సమస్తమును జి త్రమునందు నెలుంగుదుక౯ొ యశో 
ధనులకుం గల్లు టబ్బురమె తద్దయు లత్ముణు పాల వింత లే, 

. పరవువివేక సత్యశమభావము 'భావమునం దెతింగియుం 
గర నునుర_క్తిం బ్రాకృతినికై వడి నీ వటు దుగఖ మొంద దు 
ర్భృరతరశోక వ "వేగమున. గాలెడు నీయను తాల్లి ల్సి దిక్కి ఆతా 
ముజివముజ్ వొక్కు. గాన నింక మానుము కాద్భశదీన వాక్యముల. 

. థిరణిం బురుషారములలోన ధర్మ  మెక్కు_ 

డట్టిథర్డ ంబునందటు సత్యంబు నిలోచి 

యుండు నన్ని టికంు నత్యు త్రమంబు 

గురునియానతీ నడుచుట గురుగు ణాఢ్య, 

, జనక వాక్యంబు జననీవచనము వ్రావా 

ణో త్తమునిమాట ధర్హసంయు ఆ నగుట 
నుచితగతిం జేయనలయే న ట్రోపండేని 
యలఘుత రక ల్యపాత్తుం ఆ ననిరి మునులు. 

01 

502 

ల08 

ల్04 

ల్0స్ 

కొవున నేను బితృళాసనంబునం గై శేయిచేతం బ్రవోదిశుంకనై తి నింక దాని 
గడువం జాల నీ జరుభం బె నమ్ త్రధక రబునందు. బుడియోరనీక తక భాః 'వంబు 

విడిచి పరము శే, 'యోనిష్ట మొన మద్భోద్ధి ననుసరింపు మని సౌహోర్ష విశేషం 
బునం బలికి వెండి యు నక్కకుత్ స్థకులదీపకుండు కౌసల్యడి దిక్కు మొగంబై 

 వినయవినమితో "త్రమాంగుం డగుచు చగేబుదోయి భాలంబునం గ్లించి 
యి ట్లనియె 

వేవేగ వివీనసి ఏకు, వవిరిం బోనంగవలయు వారించకు మ 
జీవితము లాన గ్రక్కున, దీవన లిపు డొసంగి పనుపు జేవీ నన్నున్. 
గసరునివా కంబు నెజ వేర్చి మరల వేగ 

నడవి నుండి పుళంబువ కరుగు దెంతు 

మును ధరకు వచ్చి నురల విబుథనిలయము 

నొందిన యయూకిరాడర్టి చందమున ను, 

(WW 
క్కునం బతి యాకతిం బోవ, జను నిదియ సను స్తధర్యస య 

506 

507 

508 

సవుతేము సుమి. 



న. 

ఎ. 

అయోధ్యాకాండ ము, బిశ్తీద్ 

తల్లీ యభిషేకసంభారంబులు విస కి ంచి మనంబున దుంఖంబు న్స హ్ 

ధర్మ ౦బు నవలంవించి వనవాసంబునకొం బోవ నిశ్చయిం 2 “నవాంశ. నేన 

వనరిబునకుంబోయి నచ్చునం నాంక కోక ౦బు చక [- ధైర్యం బవ_ంబించి యుండ 

వలయు సని పలికిన నమ్మహోస్తుని భె భర్య స్థెర్యంబుల క చ్చెళువంది యక్క్కా_సల్య 

వెండియు మనంబున. బుత్రవయోగంబుం దచలంచుకొని మూర్భాక్రాంత్ యై 

చచ్చిన దానియట్ల చేలంబడ్ యుండి గృమృజు నొక్కింత నేపునకు నానావి 

పచారంపులం జెలీవొంది బాప్పభా రాపూరితలోచన యె గద్దడస్వ్రరంబున 

నిట్లనియె. 510 

. అనఘవిశార యేను గుషునక్షై స్వధర్శముచేశ సౌహృదం 
 బునను సువూజకుం దగుదుః "బూనికి 'మేన్షిచనంబు నెమ్మనం 

నే, 

వ, 

బున నిరసించి దుంఖరసపూ రితభూరిగ ఖీర రవాదిలో 

నను: బడంద్రోచి నీకుం దగునా యిటు కాననసీమ కేగంగన్ ర్1! 

వను మావు కాసనంబునకుం బోయిన నాకు నింక లోకంబేల మేల ప్రాణ - 

మేల సంపద్భోగ మేల వి తృమరలోకంబులు నేమికార్యంబు సర్వ 

లోక ంస్థితజీవలోక నాన్ని ధ్యంబుకం మ నొక్క ముషహూ రకాల మైన 

సరః సగుణాఢన్టి నీసన్ని ధానము నారు ఘనతర శే, శయ మై తేన రు చుండు 

సిద్ద మన నాతం డుల్క_లచే నపోవ్యా, మాన మైనమహేభంబుమార్ల నునుస 
రించినట్లు తదు కు లాలించి దృఢత, రంబుగ స్పవంశధర్మమార్లస్థు( డగుచు. 

వెండియు నారఘుపుంగవుండు నిసంజ్ఞభై పడి యున్నతల్లిని దు౭ఖవీడితుం డై న 

తమని జూచి యథ ర్యారంభంబునకు సుముఖుండు గాక ధర్మసహితం బగు 

వాక్యంబున లవ్షణు నవలోకించి రఘువరా నీవు ధర్మెకనిష్టారూపం బైన 

ముదీయా భిప్రాయం బెటుంగక పుత్ర వాత్సల్యంబున వగచుతల్లిం గూడి దుఖం 

ఇద వీ దుగంఖింబు నుచ్చి త్తంబు గలంచుచున్నయది పురాక్సతపుణ్యవి శేషం 

బునం.గలిగిన భార్య యొక్కటి యయ్యును ననుకూల మొ ధర్మంబును నభి రుత 
యె కామంబును సుపుత్ర, యె యర్థంబును బతికిం జతగూర్చిన తెజంగున 

సకల పురుపార్ధమూలం బెన ధర్య 0 'బాక్కటి యయ్యును స్వానుస్థూనంబున 

ధశ్మార్భికామషలంబులు సిద్ధింపం "జేయు నిది నుదీయచి శ్పంబునం గల యర్థంబు 

గావున నే కర్శంబునందు ధర్హార్థకానుంబు లసన్నివిష్టంబు లగు నట్టికరం 

బుషక్క్ మింప నప పాంటు గా చబ్లభంగుల నెద్దానివలన థర బు గలుగు 

నట్టిక్ర, 0 బనుమ్టీంప వలయు లోకంబునం గేకలాక్థసరుం డగు వాయు "ద్వే 

న్యం 4 డగుం చేవల కామపరత్వం. బప్రశన్తం బగు గరుండును వృద్ధుండును 

సొస్టమియును జనకుండు నగు మహీరనాణుండు. కోపంబునం గాని ప్రసాదం 
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వం 

బునం గాని కాముంబునం గాని సత్య ప్రతిజ్ఞ త్వరూపధర్మ్యం బవలంబించి శత్సరి 
పాలనంబుకొటజకు నేకార్భంబు సేయు ముని నియోాగించె న కా ర్యంబు 

నన్ఫశంసవృ త్తి యగువాం జెవ్వాం డాచరింపకుండు నట్టియపాపుండ నగు 
నేను వరదాన హేతుక భరతాభిసేక మద్వివాసన ఘహూపం బైన పీత్ఫే ప్రతిజ్ఞను 
యథో క్ష కృవుంబున సర్వీంబును గావింప కుండుటకు సచుర్ధుండం గాను 
నాకును భారతునకును మహీరవముణుండు నియోగంబునందో సమర్థుం డగు 
నంతియే కాదు మజ్జనని యగు కౌసల్యకును భ్ర్తయుం బరమగతీయు. 
గావున నిభ్రేవియును నునయట్ల పతీయాజ్ఞ ననుసరించి వరించు టది 
పరమధర్శం బె యుండు నేవి పుత్ర వాత్సల్యంబున నన్ను విడువంజాలక నా 
తోడ వనంబునకుం జనుబెంచెద నని తలంచి యున్నది భర్య ప్రవ ర్హకుండును 
బూర్వ రాజుల కంకు నధికుండును స్పకులా చారథర, సంస్థితుండు నగు మహీరి 
మణుండు జీవించి యుండ సహాధర్మచారిణి మైన యిమ్మహా దేవి పుత్రుండ నైన 
నాతోడ ననస్టియువలిచందంబున వనంబున కెవ్విధంబునం జనుదెంచుం బతి 
హీన యగువనిత పుమ్రైనితొొయాడం జనుబెంచు టది యుచితం బగుం 
గాని సభ రక 'యెనయువతి చనుదెంచుట యుచితంబు గా దదియునుం. 
గార్, 

5185 
- అతివల కిందు నం దభిమతార్గకరుండు విభుండు తన్యనో 
గతి నతియు_క్లిచేం గని యకల్మవభ క్రి సదా మనంబులో 
నతయె గురుండు దైవ మఖలార్ధదుం డంచుం దలంచుచు న్సము 
న్నతమతిం గొల్చి యుండుట సనాతనధర్శ్మము లాండువారికిన్, 514 
కాన్రన నీయమమ మగనిం, దా విడీచి యధర్య్యముగ వనంబున కిమై 
నావెంట రాం బొసంగదు, ధీవిలసితధర సరణి తెలియడె నీకున్, 515 

రురు రోము డు కాసల్య నమానయించుట. రైర్టుం- 

అని పలికి గ్రమ్మజి నమ్మహోను భావుం డమ్మ కి ట్లనియె. “516 
జననీ పదునాల్లబ్దము, లనంగాం బగునాల్లుదినము లట్ల గడవి చ 
య్యన వత్తు మరల వఏటికిల బనివడి దీవించి నన్నుం బనుపు సుడవికిన్. 517 
తల్లీ యేను ధర్మవిరహిత రాజ్య కారణంబున మహోదయం బగుయశంబును 
దెరస్మ.రించుటకుం జూల జీవితం బల్పకాలం బగుచుండ నధర్మంబునకుం దలం 
కక తుచ్చరాజ్యంబుం గోరుట తగవు గా దిని యిట్లు జనయిక్రి ననూనయించి 
పలికి | కోభశోకాకులుం డగుతమ్మునికి ధర్మరహాస్యం బుపబేశించి పదంపడి 
నిజజననికిం బ్రదథత్నీణంబుం జేసి వనప్రయాణోన్ముఖుం డై వెండియు మహా 
వ్యధం జెందిగుందుచు మహాసర్పంబుకరణి రోంజుచు రోవవిష్ఫూరి కేశణుందై 
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యున్నసౌమి త్రీం జూచి సౌహోర్హ విశేషంబున నభిముఖుం డై ఛై ర్యంబునం జిం 

తాదివికృతులు వదనంబునం దోంపనీక మనంబున నడంచుచు నిట్లనియె. 513 

ంర్టుర్టూ రాము6డు అత్ముణుని ననూనయించుట, చ్చురుం- 

చ అనుపమె ర్యముం గొని రయంబున శోకము రోషము న్శనం 

బునం బొరనీక యెంతయు బ్ర మోదము నొంది మహీాశు వె జనిం 

చిన సెనుకిన్మ_ మాని యభిషేకవిచారము దక్కి సత్వరం 

బుగగ వనవాసయు కము ప్రభూళతవి వేకతం జేయు కార్యమున్.. ర్19 

లే, అస్మదీయాభి పే. కార్థమందు నీకు, సముదితం బై నసం భారసంభ్ర మంబు 

తవిలి యిప్పుడు తన్నివ రనమునందుం, జెల్లుగాక మనంబున జింతయేల.520 

ఆ, అనఘ మదభి పే. చనార్థనుం చేచేవి, మానసంబు చాల మల౭గుచుండు 

' నట్లితల్లిహృదయమందుం బుట్టినశంక, వాయునట్టుగాంగం జేయు మయ్యా.52 1 
ఎం ౧౧ ౪౯ A) ౧m 

క, ఆమగువ మనోగతశం, కామయదు౫ఖం బజూోకింతకాలం బై నకా 

వీముసమునల గనుంగొనుటకు, నామదికిం దాల్మి లేదు నయగుణశాలతి, ర్్రిల్లి 

వ. వత్సా యేమ జ్ఞానంబు చేతం గాని యజ్ఞానంబువేతంగాని తల్లి దండ్రుల కించుక 
వా! 

| 

మొన విప్రియం బొకానొకప్పు డై నం గావించుటకు నోడుదు. గావున. ₹ఈ8ి 

కే.శలి దండు, లొకానొకతజి నొనర్చు 
వ క 

నియ 'మొకింతయైన నే నాడుకొనుట 

_ యొన్నండేనియు. గలదె వేయేల వినుము 

హృదయమున నైన నిలుపుట యణజుంగ6 జుమ్మి. గ్శీ 1 

క్క సత్ఫ్యుండు సత్యసంధుండు, సత్యపరా క్రముండు నైన జనకుండు ఫరలో 

కాతంతభయమువలనను, నిత్యము విలసిల్లు గాక్ర నిగ్షతుం డగుచున్. 525 

శ్రే,అడవి శేం బోకయున్న నాయనకు సత్య 

హోని యగు దాన సనా కసతార్టి౫ మొదవు 

నవలం బతికి మనస్తాస మతిశ యిల్లు6 

విదప నది నన్ను6 జాలం దవీంపంచేయు. ర్26 

Gs +“ 5 కావున నేను సామ్రాజర్టింబునం దాస సేయక క్రీ భ్రుంబున వనంబునకుం జని 

యెద సపక్నీమాత యగుకై_ శీయి చీరాజినజటామండలఛారినై వనంబునకుం 

జనుచున్న న న్నవలోకించి పరవమూాన౦దభ ర తొంత$కరణ యగుచుం. గుమా 

రునిం బూజ్యురాజస్టింబున కభిపీ. కునిం జేసి కృత్రకృత్యయగు మజియు' నే 

జనంబుచేత నీబుద్ది ప్రణీతీయయి దీనియందు మనంబు సమాహితం బయ్యె 

నొజనంబునకును దుఠఖంబు సేయనొల్ల నేను వనంబునకుం బోవకుండిన మ 

జ్ఞనకునకు మన8 ఖేదంబు గలుగు నెవ్వని శికోపజేశంబులచేత మనంబునకు 
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వ. 

సౌగుణ్యంబు జూతంబ'యొ్యొ నట్టిజనకుని సం ్తేశింపం జేయుటకుం జూల క్రీస్రుం 

బున వనంబునకుం జనియెద నని ప్ర వానంబునందు నునంబు గట్టిపజిచి కై 

యానిమి త్రశంకచేత న ధైవియందు లత్మ్మణునకు( (గ్రోధనివారణంబు చేయు 

తలంపున ని ని ట్లనియె. ర్జ్రై 

రుడు రాముడు లతుణు నికీ 6 ఛై కమిందం గ బకోపమును బో గొట్టుట, ర్రైర్దురంా 

- చేవచ్చిన సిరి గృమ్షజుం బోవుటయును ఘోరవివీన భామినివాసం 
లీ , - 

బావహీలుటయును దలయలో, డై వకృతము గాక యొరులతిరమె కుమారా; 

+ అనఘ కై కఫావంబు కృతాంతవిహిత 

మైనయద్ యట్లు గానివో మాన కిట్లు 

తెపిరి యనివార్య మగుచు న నేవి బుద్ధి 

పరల మల్చీడయం చేల పరిణమించు. ర్29 

మటీయు నేవి భావనై. పరీత్యంబు దై వకారణం బని పలికి తదీయసవాజభావం 

బెణింగించుత లంపున ని ట్రనియె. ర్80 

. అములగుణ నాకుం దబ్దులయం దొకింత 

మైన వై వమ్యు మెట్లు తే దట్ల నంత 

తంబు నాయందు సుతునందు దారతమ్య 

మేమియును గై కకును లేమి యటు(గ వాక్కొ... . 81 

అట్టి నేను.” క యభిపేచనము మాని, భూరిగవానమునకు( బొ మృటంచు 

నశనిపాతకల్ప మై మనమాటాడుట, 'దై వకృత మటంచుం దలంతు జమ్మి.  ర82 

. ఆవిధి గానిచో నరవరాత సృజు యింతకుమున్ను భూరిహా 
సానవాచి. త్తయె ప్రియము లాడుచు నుండినయట్టితల్లి నో 

త్రావరు మ్రోల దా నిపుడు ప్రాకృత శాంతీబ'లే౯ా మదర్థమం 

దీవిరసో కు "వేల మది నించుక గొంకక పల్కు. జెప్పుమో. ర్లితి 

. నుటీయు నద్ద్జెవంబు భూతంబుల కనివార్యం యచింత్య ప్ర, భావం.బె యుండు 

పూర ర్వస్థితవాత్సల్యాపగమమాపంబునం గై కయందును స్వగత రాజ్యుభ్రంశ 

సూపంటున నా యందును విపర్ధియంబు గలిగంచగాదె తత్స్వరూపంబు కార్య 
భూతఫలంబులకం కు నొండు పిధంబునం గానంబడ దట్టి దె వంబుతోడ నొ 

జ్ఞారించుట ఇెవ్వుండును సమస్థుండు గాండు- లాభాలాభింబులును సుఖదుఏఖం 

బులును భయ,క్రోధంబులును భవాభవంబులు నెయ్యది గలుగంజేయు నదియె 

"జ-వంబు విశాష్టమశ్రాదితేపోధనులును జితేంద్రియులయ్యును దైవప్రవీడితు 
లగుచు. నియనముంబు విడిచి కావు శ్రోధథాస కక్తులగోట యెల్ల వారికి జెళ్పంబు గదా 

యమూాలోకంబునం చారబ్ల్దకార్థంబు ౫ గ్య న్తుజించి యసంకల్పితంబగు కార్యం బా 

కసి కంబుగాం బ్ర వన్టింపం జేయు టదియే = దె దైవకార్యం బని యెటుంగనలయు 



అయోధ్యాకాండ ము, - బిత్తర 

నిట్టి నిశ్చయబుద్ది చేత నంతరింద్రియంబు నిరోధించి చూచిన నాసహతం బై 

నుదీయాభిశే పేకంబునందు బరతాపంబు వుట్టదు గావున సీ సము 

యోగబలంబున సంతాపంబు దక్కి మన్చుద్ధి “ననుసరించి యభి పే కాలంకా 

రాదికర్డ ంబులం బగడివారింపు నున్ పలికి ఇండి యు గౌసలా్యానందనుండు 

సుమిహ్రైనందనున కి ట్లనియె. గరిక 

తే, వినుము పట్టాభి పేక సంభృతములై న, కాం చనమ యాఖలఘుటో దకముట చేతే 
మహీొ కతా పసయాగ్యకర్న ౦బునందు,మిగుల నాకు న్రతేస్నాన మగు నిజంబు, 

కే. అరయ రాజ్యార్థ మానీతే మైనయట్టి, యీసలిల మేల మనచేత నింపు మిజు 
నుఫహృతం బె నసలిలంజెయునరనాకు, వెస వృతేస్నానమిపుడు గావించు ననఘు. 

తే, నాకుం జూడ. బ్రజాపాలనమునకం౦ కు, ననిపినపాస మధికోదయంబు గాన 

ననఘ లకీ విపర్ణయనుందు నీవు, మది విపొదంబు విడువుము నమత దక్కి. 

-ంద్ధుర్టు లత్మణుండు రామునితో చె దైసయబు ప్రబలంబు' గా దనుట. శుషుం- 

. అదియెట్లనినం బ బ్రజాకృ శ్యాకృత్యవిచార నేళరాహిత్యంబునను సంతతేంబు_డప? 

చ్చ ప్రసాధనత్వేంబువలనను విశిష్టవితృ వా క్యపరిపాలనవి శేష ప్ర యోజ నత్వం 
బువలనను రాజ్య వాలనంబుకం కవన వా సంబుమపోభ్యు నయసా ధనంబగునుజీ 

యు మదభి పే.చనవిఘ్నుంబు కనిషఘ్టమాతయైైన కె "కేయివలన న నయె్టనని నంకింప 
వలన ద కని దె దై వాభిపన్న యె యనిష్టంబులుపలీకేదై. వం = (ప'భావంబు గలది 

యని యెజుం౦గుదువ్రుగదా యని యిట్లు పెక్కు భంగుబం బ గా! న నాముని 

వచనంబులువిని సుమిత్రానందనుండు నీఠంబు వాంచి దుకఖవార్ష ౦బులు నునం 

“బునం జెనంగొన నొక్కింతసే పూరకుండి పదంపడి రోషం బగ్గలంబై న 

బొములు ముడివడం బేటికాబిలస్థం బైన నుపహోసర్పృంబుపగిది రోంజుచు ని నిజ 

వదనంబు కోపోద్దీపితం బె బె నసింవాముఖంబుకరణిం జూపట్టం గన్నులం గరజాయ 

రంజిల్ల ముదోద్దం క్షవేదండ శుంజాదండంబునుం బోలె నిజ భుజాదండంబు విదు 

ర్చుచుం గ్రోధాతిశయంబున విరోధూననంబు సేయుచు దీక్ష బెణంబులంబోని 

కటాత్సవితుణంబుల నిరీకశీంచి చేవా వీతృవచనపరిపాలనాకరణరమాపధర్త్య 

దోష ప్రసంగంబు చేతను దండ్రివచనంబు గావింపని రాముండు మనల నెట్లు 

రశ్నీంచు నని జనంబునకుం బొడము శంక నపనయించు కోరిక చేతను నీసం 

ఛ్రమం బేది యుదయించే నది భ్రాంతిమూలం బంతియెగాక యుక్తం జైన 

యది కాదు నినుబోంటి యసం భ్రాంతచిత్తుం డ ట్లనం దగదు తనంతం 

దాను ముంగల నిలిచి. యొక్కింతమైన నెద్దియుం జేయుటకు సానుర్ధ్య్రంబు 

లేమిం చేసి స్వావే వేవీ తార్థికర ణంబునం బుకుపాంతరంబు న జేశ్నీ ంచుచుండునట్టి 

యశ_్షంబును కృపణంబు నగు'దై వంబు పుబలం బని పలిశెడవు దైవంబు ని ని 
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శా 

గోవీనాథ రామాయణము 

కరించుటకు సమర్థుండు గానిప్రాక్ళతునకుం గాక కౌండీరుం డగు భవాదృశ 
తర్రియశ్రే స్థునకుం గొనియాడం దగవు గాదని దై వాలంబనవాదంబు ప్రవే 
వించి ధక ,దోమ ప్రసంగంబును బరివారించుతలంపునం గృమ్మణి నమ్మహోను 

రురు లత్మేణుండు రామునికి 6 గైకేయి దుర్శ 0 త్రో ౦ జెణింగించుట, చపైర్టుం- 

భాను నవలోకించి చేవా పాపాత్తు లగువై శేయాదశరథుల విషయంబునందు. 
'బావిత్వాశంక నీకేల గలుగ దయ్యే వా రిరువురు నిక్క_౦బుగా నీకు. బాపం 
బాచరింప సమకట్టి రట్టి పా పాతు బగు నై. శకేయోదశరభథుల వాక్యాకరణంబు 
నందు నీకు ధర్మహోని ప పస క్ గలుగ చేరదు లోకంబునం గొందణు 
దోవమతు లయ్యును గవటధర్తూచరణకం చుకంబుచేత స్వదోవంబునుం గప్పి 
కొని యుందురు నీవు ధక్మైకోథ శృవణస్వ భావశాఠ్యంబుచే భవదభి షేకరూప 
ప్ర యోజనంబుం బరిహరింప నుషక్రమించి యకై ,_ కేయోదశరభథులు గావిం 
చ్న దురాలోచనం బిది యని మేల యెజుంగ నైతి నది యె ట్లనిన భర 
తున కవశరింబు రాజ్యం బొసంగం, దగినయది రాముడు జ్వేస్గుం కగుటను 
దద్విషయం బె బె నయభి పేక కార్యం బారంభించెద నప్పుడు నీవు వరదగయం 
బడుగుము తద్వాాజంబున రాముని వనంబునకుం బనిచిభరతున కభి పే. కంబు. 
గావించిద నని యిట్లు కె కై శేయీాదశరథులచేత సం శేతితం బై నకార్యం 
బది యట్లు గాబేని యచ్లేవియే 'తావత్సర రింతేంబు వరద్వాయం బేల యాచింప 
కున్నయది యవ్వరద్వయం బయాచితం'బె నను నీతిజ్ఞుండగు దశరథుండై న 
నింతేకుమున్నె పరొవారింప కేల యువేశ్నీంచి యున్న వాం డెల్ప్లభంగుల నిదివర 
వ్యాజంబున భవత్సంపద నపవారింపం గోరి చసినదుర్శంతృం బగుటకు సరిది 
యంబు లేదని పలికి వెండియు ని ట్లనియె,  ర్89 
శిష్టాచారము మాని రాజు సుగుణు౯ 'జ్యేషఘ్టు౯ విసర్లించి తాం 
గష్టుం డై జ నకనిష్టు నుర్వికి. విభుంగాం జేయు పేధర్శ ని 
రిష్టం' చ చె నవిధంబు దైవమని యే దీనుండనై. లోకవి 
ద్వ్ష్షం మైన తెజంగు ౩ సెంయనె మహావీరో శ్రముల్ మెత్తు శే ౬89 

. మహాత్తా 7 యేధక, ంబుచేత భవద్బుద్ధి రాద్యపరి త్యాగవనగమునాంగీ కారయాప 
జ్ దై ప్రధంబునొం బేనేధర ర్మంబువలనంభేతృ వా క్యాకరణంబునందుం ఖు బ్రతేర్టివాయం 
బగు నని మోవాంబు నొందితి వట్టి ధర్మంబు నాకు చ్వేవ్యంబ యున్నది 
నీవు ప్రతీ కారకర రొంబునందు శ కుండ వయ్యును 7 ౫ కేయీవశవ రో _రియెన దశర 
థునివాక్యం బధర, వం బతిలోళనిందితం బని ద్రోచివుచ్చక యె ౧ త్తేఅంగున 
నంగీకరించితి వభిజే. షే కళార్యవిఘాతంబు వారల చేత్ గల్బి మంబువలనల్భాతం టై న 
దనియతేంగి పరివారింపనికారణంబున నాకు మిక్కిలి చుకఖరబు వొడము 
చున్నయది యిట్టి ధర్యాచరణంబు లోకళవిరుద్ధంబు శామమన్యుపరీత చిత్తులున్ను 



అయోధ్యాకాండ ము, బ్రైట్ 1 

వికృప్ర వాదశత్రువులు నగు నై కేంాదశరథులశాసనంబు మనంబునం దైన 

సంస్తరింపం దగనయదియె యిని పలికి వెండియు నిట్లన్యె. 540 

క, అనఘా వారలయభి పే. , చనవిఘటనబుద్ది దై దె వసంకల్పము యం 

చని సలిశెద వళ్లునను, ననవరత ముచేతోణీయ .మనుచుం దఠలయాదిన్, $541 

క. పిను మస సనుష్ధుండు దైవం, బనుకొను సంభావితాత్తు లగుపిరులు ద్రో 

చి నడుతురుగాక దె వ దైవం, బని దానిప్రశంస సేయ రతేధీయు శీ కిన్. ర్త్ష 

కం ధర నెవ్వండు పౌరువమున?, దటి. గని దైవమును గడవ దముం డగు న 

ప్వురుషుం జాదె దె వమువేం గరమయు నిరోధింపం బడండు కాకుత్ స్థవ ర్ర్తకి 

క దై.వబల మెక్కు_డో న నృప, భావితు డగుళూరవరునిపారుషమె ఘనం 

బో వీక్లీ పుము ధీవర, "దై వపురుషశ _్రీ తారతీ మ్యము జలియున్ ర్ల్మేల్తే 

న ఏదై వముచే నిప్పుడు, నీదగు సిరి పరులయందు నెజపంబడియె నేం 

డాడై వమును మదీయబ, లొదార్యాభిహతమునుగ నరయుదు రార్వుల్ . రేర్ 

వ, దేనా యే నతీక్రాంతాంకుళ వ్యాపారం బె. విశ్ళంఖలవృ త్రి న భీముఖంబుగాం 

జనుడెంచు మదబలోత్కట్ట వేదండంబునుం బోలె బై వంబును జబొరదుషంబునం 

గృనుణించెద నదియునుంగాక. 546 

“లయ్రుల్టా లక్షణు౬డు తాను రాజ్యమును రామునికి లో6బటితు ననుట చణ 

మ, అనుమానం బొకయింతే లేక రఘువర్యా నీదు రాజ్య భిచే. 

చనవిఘ్నం బొనరింపంబూని పటుదో స్పత్వంబుతో లోకపా 

లనికొయం బకుడెంచ చేని పటు భల్ల వ్రాత ఘాతంబునకా 

దునువుం జాలుదు నట్టినాకు నరనాథుం జెంత చింతింప౫న్, ౨. ర్త్సీ7 

క, రవికులవర ని న్నిప్పుడు, వివాసితునిం జేసినట్టిపిమతులు గరిమం 
దవిలి పదునాలుగబ్లము, లవిరళ గతి నడవి నుండున ట్రానరింతున్. 545 

క, జనవిభునకుం గై "కేయికీ, ననయవిధి నృరత రాజ్యమందు మదిం బు 

ట్టినదుర్భరాళ నస స్మద్ధ నచావూుబలాసివేత ఖండింతు నొాగిన్, 549 

వ, మహాత్తా మదీయంపై నమహో గ్ర పౌరుహంబు సిరుద్దజనులకు దుగఖంబుకొణ కు 

నెట్లగు నట్లు చె వబలంబు సుఖరబుకాఆకిం గానేరదని యొజు౦గు మని పలికి 

వేండియు 'లవ్షణుం డొ కానొకప్పుడై న భరతునకు రాజ్యంబు "లేమి? 'జెల్లం 

బుగా బోధించుతలంపున నిట్లనియె, ర్ి) 

శే అనమ చిరకాల విావు రాజ్యంబుం చేసీ 

వనమునకుం బోనవుచుండ నవ్వల" భవత్సు 

తుల ప ప్రజాపాల్య 'మొనరింపంగలరు గాని 

భరతునకు లేదు సాపతేంత్రీ తృర్థి మరసి భూడ, | రీ] 



వికి గోవీనాథ రామాయణము 

వ అని పలికి స్టో క్షవనవాసం బకేషజనసమ్మతం బని యిట్లనియె. ర్ల్2ి 
కే. వినుము సుతవత్ప9జానుసాలననిమి త్ర,మవనిభారంబు సుతులయం దనురనునీచి 

వ, 

యన్వల నరణ్యమున శేగు టర్ల మనుచు, వేదవిదులు వచించిరి గాదె తొల్లి, 
మజీయు దశరథుం డిట్లు చలచిత్తుం డగుచుంటను రాజ్యవిభ్రమశంకచేత నీవు 
రాజ్యం బంగీకరింప వేని భవదీయ రాజ్యుంబును నేను జెలియలికట్ట సాగరం 

బునుం బోలె రవీంచెద నట్టు సేయనై తినేని ఏిరలోకనసుఖంబు నాకు. గలుగ 

కుండుం గాక యని నిక్కంబుగా నీతోడ శపథంబుం జేసెద మంగళ ద్రవ్యయు 

_కృంబు లగు జలంబుల వేత నభిషి కుండ వగు మయ్య భి పే.కకర్శంబునందు 
వ్యాస క్తచిత్తుంక వగు మే నొక్క_రుండ సకొలనుహీపాలుర నివారించుటకుం 
జాలుదు నని పలికి వెండీయు ని ట్రనియె. ర్ర్కీ 

- అనఘ మద్చాహూునవులు చాప మసియు శరము 

అరయ నివి యలంకారంబుకొఅకు. గావు 

యతులపరి పంధిదురభిమానాపనోద 
నార్భ మని చి తమునం జూడు మనుదినంబు. ర్ర్ర్ 

, మజీయు నెవ్వండు నాకు మిక్కిలి శత్రుండని పతుకులచేత సమ్మతుం డగు భ్ 

నట్టి వానియునికీ సహింపం జూల. ర్స్6 

- వాసవుం డల్కమెయి నెత్తి నచ్చె నేని వాడి గలఖడ్డధారచేం బోడిమి సెడ 
ఠి ఒడ కలి “వ్ జ. | అదం పి ఒల్లో . నిగ్రృహించెద నట్టినే నుగ భంగి దుచ్చు నన్యుని సరకుగొందు నె మహాత్త, 

నిరు పమనుగుణాకర మ,త్కరో లసచ్చంచ ఖడ్డఖండితకరిరా 
బ్ఞారవారిశిరములచే ధర, కరము గహానమ ట్లగమ్యికరమై యుండున్. 558 

. మణియు నుదీయ ఖడ్ల ధా రావినిపాతితీంబు లై నమ త్రశుండాలంబులు తీవృవ్రణ 
సంజాతర క్షధారాస్నపితంబు లై విద్యూత్సమన్నితంబు లగుమేఘంబులకరణి 

_ గైరికాదిధాతునుండితంబు లై నపర్వతంబులపోలిక ధరణిపయిం బడి యెడుంగాక 
బద్ధగోధాంగుళిత్రాణుండ నై శ రాసనంబు శకేలందాల్సి పురువమధ్య్టంబున 

నిలిచియుండ. బారుహంబు ప్రకటించి నన్ను6 చేతిచాడంజాభువా(డు గలండె 
యిట్లు సంరంభ విజృంభితుండ నై 'పెక్కండ్ర నొక్క బాణంబునను బెక్కు_బాొ 
ణంబుల నొక్కనంగాం గుదులు గుచ్చినట్లు విచి త్రవిహారంబున రణ క్రీ డసలుపు 
నప్పుడు మదీయదివాస్టస్ర్రుప్ర,ఫానంబు మోరి చిత్తగంచెదరు మద్దివాస్ట స్త్ర; 
ప్రభావంబు దశరథున కప్రభుత్వంబును నీకుం బ్రభుత్వంబును గావించుటకు 
సమర్థం బైనదని యెజుంగు మిపష్పుడు మదీయ బాహావులు చందన సంకంబున 
కును గేయూరధారణ౦బునకును ధన త్యాకంబునకును సుహృత్పాలనంబున 
కును యోగస్టంబులైన నవి యన్నియు బరిత్యజించి భవధభిపేచనకర్యవిఘా 
తంబు గావించినట్టి దురాత్తుల నధంబునందుం బ్రవ్ఫ_త్తంబులు గాంగలవన్న 



అయోధ్యాకాండ ము, రక 

తమ్సుండ నై ననాకు నీకు హితంబు సేయుటకంశు నొండుకార్యంబు లేదు 
గావ్రన గింకరుండనై. న నావచనం బంగీకరించి కార్యంబు నడుపు తెజుం గానతి . 
మని స్రర్థిం దుచున. న్న ల శ్యుణుం జూచి తవ్య నే శ్రే గళదశ్రుబిందుసందో 

వాంబు క వనన ట నూటుచుం బిత్చివచనవ్యవస్థి తుండై యా వజ్జవపర్యంతం 

బును వాక్యకరణంబును ట ధ్ర కరిబ్దంబు భూరిభోజనేంబును గయ. నుందు విండదా 
నంబు నిమ్మా టి చేత్ బు త్ర శ్రత్వంబు ప్రా ప్రావీంచుం గావున నెల్ల భంగులననంబునకుం 
జనియెద సేవరగీకరింపవలయునని ధర ర్యసంహితంబుగాబోధించుచున న్నరామునిం 
గని చావ్పధా రాపూరికలోచనయి కే కౌసల్య యి ట్లనియె. థ్ర్9ి 

ప. ఎవ్వండు ధ ర్థాత్తుం డెవారీండ డద దృష్ట్రదుగఖఘుండు సర్వభూత ప్రి వీయు6డు మహాత్తుం 

జెవ్వాండు దశరథోర్వీళునివలన నాయందు జన్సించె సనుంచితముగ 
నెవ్వానిడాసులు భృాశ్యులు మృష్టాన్న మారగంతుకు నిత్య మట్టినీవు 
భీకరవనములో నాకలంబులు దిని రీతి నుండెద విట్లు రాముం 

ఆ. డడవి కేగె ననంగ నాలించి విభుసి చె, వాగీడు విశ్వసించు వసుధ స్తుగుణ 
వనధి వై ననీవు ననమున కరుగ నే, మందు దైవ మింత యధిక మగునె. ౧60 

సీ, అనఘాత్త్య భవదదర్శన మూరుతోత్థిత వై మె చేహూజూతశో కానలంబు 
గొఢవిలాపధుకిఖ సవిత్పమనిిత మగుచు సమ్యుగ్గళ దశు శ్రుఘృతము 
చే 'వేల్వంబడీ మహాోచింతో ప్పధూూమంబు వణిల నూష్పుల సమావ ర్రనమున 

గ డువృద్ధిం బొంది ముడ్గా, శ్ర ౦బుచేర్చుచు నతులదావాగ్ని హినూత్యయమున 

"తే, నెండుపొదను దహించిన ట్లీవు నడవి 
కరుగ నన్ను దవీంపం జేయదె గడంగి 

కుజ్బ నెడంబాయం జూలని గోవుపగిది 

చేను నీవెంట వచ్చెద నిపుడు వనికి. ర్6 1 

కో అని యాగతి విలపీంచుచు, మనమున సంతా పవహ్ని మల్ల డిగొ నంగాం 

దనతొడ మాటలాడెడు, జననికి ని నిట్లనియె రామచంద్రుడు నూ క్షన్ . 

రురు రాముడు కౌసల్యను. దాను ననమునకు. బోవుటకు సమతిపజిచుట. శుశం 

వు,జననీ యె నలదావవ్సీవము కరుగ౯ా మ్రానేత కై శేయి చే 
సినపాపంబునకుం గృశించు బుజీ నీచే నిప్పు డీరీతిం జ 

య్యనం దా వీడ్వదెనేని ఘోరతరదుకఖా ర్తి౯ నుదిం గుంది యా 
యన జీవింపండు గాన నీ కతనిం చాయం బోల దీపట్టునన్. న్68ి 

క. రమణులకు. బతిపరిత్యా, గము శేవలఘోరపాపకారణ మగుట౯ 
సముదితగుణుం డగుపతి నో, 'రణ్గుణటేయగుణాథ్య విడువరా దిట నీకున్. 61 

మ.జననాథో_త్త్సముం డెంతకాల మిలవై సప్రాణుండై యుండు నీ 

వనుమానింపక యంతకాలము సముభ్యద్భ _క్రియోగంబుచే 

ఆ హా ళల 



సిర సోవీనాథ రామాయణము 

ల 

UK 

. అని పలికి భ కస ప్రువయుందు యశ్రేవిచి తంబు గీలుకొల్పి వెండియు 

తేను కుర్రా యొనర్పం బోలు నిది యు క్షం వీవు చే నెప్పు డా 

యనవాకషం బొనరింపం బోలు. బతియుకొ త్షాధిళుండుం గావునన్ . ర్6ర్ 

. అని బహాుపు కారంబుల బోధించి య ద్లేవి నట్ట శేలకు నొడంబటిచి వరృవచన 

స్కకౌరంః బున బదునాల్టుస౦వ ఎరంబుయు వన వాసంబుం గాసించి వచ్చి భన 

వయ పాదారవింధంబులు గెొలుచుచుండువాందడ నని పలికిన నద్దేని వెండియు 

గుమాకరుని వనవాసదిబు దలంచి కొనుంగొనల సశ కణంబులొలుక నక్కు_మార 

వరు సనలోకించి ముట్లనియె, 66 

చ. జనకునిమాటం ౫ కొని వెస నషిపినంబున కీవు పోయిన 
(oan , 

న్వినుము సపక్నులం గనుచు నే సంగా మనియుండం జాల జ 

యాన విపినంబునం బొషమిసట్టి మృగం బలె నన్ను వెంటం దో 
డొని చను మేగుజెంచెద సకుంకితభం న నరణ్టిసీనుకున్. _ 567 

న, అని పలికి రోదనంబుం జేసీన తల్తీం జూచి తానును దుగఖా క్రాంతచిత్తుం 

డగుచు థై ర్భధుర్యుండు గావున నొక్కీంతే యుపశమించుకొని గృమృజు నయ్య 
మృదిక్కు మొగంబ యిట్లనియె. ర69 
ట్రీ కూ య | 

చ. పతియె మృుగార్శుకి న్విభుండు బంధుండు దైవత మట్టు గావున 

శ్నీతిపతి నీకు నా శకెపుడు( ేకలపూ జస్టికుం డన్మహోతుం డ్ 

ద్బుతకరుణాకరుండు నిను బ్లోవక నేటి కువేకుసేయు స 

న్మలీ నిటు చింతేవీడి గుణముండనశగేహమునంచె యుండుమా. 569 

క్ష ప నడవి కరుగ భూపతి, దా నెంతయు దుంఖశోకతా పము చేత 
(మ్రానుపడి యుండు గావున, నీనేస్పున నమృహోత్తు నెగ లుడుపం దగున్, 5170 

వ. అదియునుం గాక, 511 

క, పర్హోా త్రమయె యెనతి, నెజిగల్లి వ్ర వ తోప నాసనిరత యగుచుం దా 

వరుని భజియింప దాసతి, నిరయపదరబునకుం బోవు నిక్కము జననీ. పేల 7 CA 

. ఛాత్రీసురసురపూజలు, పాత్ర మెటింగి సేయకున్నం బతిళు శ్రూషపా 
మా త్ర మున సాధ 3 కెంతయేం, జి 8 త్ర ౦బుగ స్వర్లపదవి వేకు దస్తీ. ర్78 

. జననీ "చేయు తనుసతి, తననాథున్ ధర్మనరణిం దప్పక యెపుడు 

ఘనభ కిం గొలుచు నాయను, యనిముషలోకె నై కొసౌఖ్య మందుచు. జెలలన్ , 

. వగ పెంత తనకుం గలిగిన, మగువకు బతిసేవ శ్రుతిసమంచితధర్మం 
బగుం గాన దీనిం గనుంగోని, మగని. నొలుచుచుండు మెపుడు మౌన్యచరిత్రా. 

నిట్ట నియె. చం 

. భరతుడు ధర్మరతుండును, గరుణ గలుగువాండు గానం గై కను నిను దో 
సరిగాగ జూచు నెరఘ్ము వరు నన్నుంబోలెం జూడు వాత్సల్యమునన్. 577 



అయోధ్యాకాండ ము, శిలల 

చ. అనుపనుశాంతిహోమములయందు ఫఘృతాహుతి చేత వేల్పుల 
_వినుతధ నంబులం బుడమి వేల్పుల. దృ పులంగాయం జేయుచుకా 

జనపతిరతణంబున కుం జాలి మజాగవమునంబు. గోరుచు౯ా 

మునుకొని కాల మొక్క_గతిం బుచ్చుచు నుండుము పోయి వచ్చెదన్. 578 

వ, ఏను గృమ్షఅం బురంబునకుం జనుడెంచునందాక మహీరమణుండు సవ్రాణుండై 

యుం'డచేని సకలాభీష్ట ఫపలంబులువనయంగలదాన వనిపలికిన నర్తలోదరికోకాయ 
శ్రంబగుచి త్రంబున'బావ్పపర్య్యాకు లేతణయ వెండి యునక్కు మారున కేట్ల కేటనియె, 

కే. వినుతగుణలీల విను నీకు విపినగమన, మందు బుట్టిన బుద్ది నావంత యిన 
నిలువరింపంగ లేనైతి చేర్చు లేల, కాలము దురత్యోయం బెంత ఘనున నైన, 

వ, పుత్ర యేకాగచిత్తుండవై నీవు చనుము నీ కెల్లప్పుడు భ్య్రంబు గలుగుం 
గాక నీవు కృళార్ధుండవై.  చరితవ్రతుండవై విత్స్యాణము క కండను వనంబుననుండి 

గృమ్మణ జను'దెంచినప్పుడు నిన్ను విలోకించి యేను గతశ్రేశవై సుఖంబు. 

ఛ్రావించెడ నని పలికి వెండియు. ర్రిశ్షే 

"లే, జేనివే వ్రేరణ చేతను బూని సాదు, వా కష్టమును దోసీపుచ్చి యిబ్బ్భంగి నీవు 

వివినమున "కేగందలంచె దవ్విధిమహిమము, దుర్విభావంబు నేరికి నుర్షరియందు. 
. క, తనయా వనమున కిప్పుడు, చనుము కుశభి వగుచు మరలం జనుచెంచి ముదం 

బునం జాకుసామనూ కుల, ఘనవనుతి నను హృష్ట్రచిత్తంగాం జేయు మొగిన్, 

యుడు కౌసర్య రామునికి చూస్థ నిక స్వ _స్య యనంబు గావించుట. శుణుం- 

వ. వత్సా నీవు ననవాసవ్రతంబు పరిసమా ష్టీ నొందించి జటామండలధారివై 
చతుర్ల శవచ్తాంతరంబునమరలి మత్సమిపంబునకుం జనుదెంచినన్నుం చేర్చునట్లి 
శాలం విదయ కారాదా యని తీలంచెద నని పలికి చుఖం బడంచుకొని నిర్మల 

జలంబు లుసస్పృృళించి శుచియై ప్రాస్థానికంబగు స్వ_స్త యనం బొసంగ నుపక్ర, 
మించి" శ్రీ రాము నుచ్దేశించి 554 

క అతులికము? నియనుముచే, ధృతిచే నీచేత మిగుల నేధర్త్మ ము పా 

లితమయ్య నట్టిథర్యము, సతతము నిను బ్రోచు నడవి నిక్యవిచారా. 50 

వ, అదియునుం గాక చె వై శ్యాయకనంబులందు సే నిత్యంబు నీచేత నెచ్వారు వందితు 
లగుదు రట్టి చేవతలు మహామునులం గూడి నిన్ను రవ్నీంతురుగాక నుహోత్తుం 
డగువిశ్వామి త్రుండు త్రొాల్లి వీక్రాసంగిన దివ్యా స్హంబులు నీకు జయ వ వ్ర దంబు 
లగుం గాక బీ పిక్భమాతృ్ళశో, శ్రూహాసత్యంబుల చేత రశ్నీతుండవై బలాయు మ రారో 

గస్టంబులు గలిగి వర్శిల్లైదవు గాక మజియు సమిత్కు శపవి త్ర త్ర వేదికాయతనస్థం 
డిలంబులును వే లవృతుంబులును చ్రాస్వశిఫంబు అగు శఖానృమం బులును 

(వూదం౦బులును నిన్ను నిరంతరంబు రవ్నీంచుం గాక _పతీంగపన్న గసింవాం 

బులు నీకు శుభంబు లోసంగుం గాక సాధ్యులును నాశ్వినేయులును వాయు 



256 నోవీనాథ రామాయణము 

er 

వులును ధాతీయు విఛాతయు. సూ ర్య్ఫుండును లోకపాలకులును మహార్షి గణం 
బులం గూడి సుఖప్రదులె రశీంతురు గాక భగవంతుండగు సగందుం 

డును సోముండును “బృవాస్పతియు సష్పర్థులును నారదుండును. సర్వ్పకా 

లంబు నీకు మంగళం బాసంగచుండుదుడు స్మృతియును ధృతియును ధర్మ 0 

బును సముద్రంబులును నదులును భూన్యుంతరిత్ దివంబులును దిక్కూ. 

లును బుతో సంవత్రురమాన పశీంబులును నహోరా త్రంబులును గ్రహా 

నకు త్రంబులును సంధ్యలును గళా కాఫాముహూర్తాది కోలంబులును నిత్యం 

బును ముని వేషధరుండ వై వనంబునం' దిరుగు. నీకు సకలమంగళ ప్రదము 
లై వెెయుం గాక నుజియు భూత ప్రే తసీశాచ బహ్మారాతుస రమోయకత్షస్ల 
వంగ నృశ్చిక దంశమశక సరీస్ఫప కీట సింాశరభ ల స్తూల గజగవయవరావా 
భల్లూశ వ మేహిపాది క్రూరసకి భయంబునల సర్వ దేవత. చేమణిక ని నిన్ను రత్నీం 

తురుగాక యింధ్రాదిది క్పాలురు దండ కారణ్యనివాసి వై ననీకు సర్వోషద్రన 

నివారణంబు సేయుచుండుదురు గాక మార్లంబులు కండ మూల మధు సం పన్న ౦బు 

లై యుండు గాక మునిముఖచ్యుతంబు లగు నుంత్రంబులును నగ్నియును 
మారుతంబును హోమధూమంబులును నువ పస్పర్శనకోలంబున నిన్ను. రశ్నీం 

తురుగాక శిరంబు దివంసును శ్రో త్రంబులు దిక్కులును ముఖంబు నిం ద్రాగ్ను 
లును నేత్రంబులు సూర్యుండునో వోనంబు చం ద్రుండును ట్రాణంబులువాయాను 

నాభి నంతరిక్షంబును బాచంబులు భూమియు ఎ రశ్నీంచుగాక యని యీద్భ 

శంబులగు మంగళ వాక్యంబుల స్వ స్పివచనపూర్వకంబుగా నంగరకుం గావించి 

గంధపుప్పాశుతంబుల చేత చేవగణంబులం బూజించి రామునకు మంగళా భ్యు 
దయపరంపరాభివృద్ధికొఆకు ఘృతంబును బుష్పుంబులును . శ్వేతసర్ష పంబులు 
సమిత్తులుం గల్పొ క్తప్ర కారంబున బ్రాహ్మాణునిచేత నగ్నియందు హోమంబు 
సేయించి మజీయు నారామునకు మంగళ ంబుకొణజకు స్వ స్త న న్రయన క్రి కీయ లాచ 

రించి యవ్వి ప్రముఖ్యునకు గోభూహిరణ్యాదిదానంబు లొసంగి వెండక్రియు నీతా 
వల్లభు నుద్దేశించి యిట్లనియె. 586 

వృశ్రనాశనమందు ని నింద్రున కమరనమాజ మిచ్చిన జయమంగళ0బు 
నమృతంబు చేంబోవునహీికులారికి వినతాంగన యిచ్చినమంగళ ౦బు 

నమృతీంబు వడయునాం డదితి దైత్యుల గల మఘవున కిచ్చినమంగళంబు 
బలిం గట్ట నరుగునాం డలవామనున కింద్రమాత యిచ్చిన శుభమంగళంబు 

శే, నీకె యగు గాక యని రఘునేతశిరము 

నందు మంత్రాతుతలు నిడి చందనంబు 

నలంది సువిశల్యకరణి దివ్యావధియును 
గుళికం గావించి ముం జేత. గూర్చి కనై. | ర్ఏ 



అ "చరా భాష కౌండ ము, వన్స్? 

వ. ఇట్లు రకౌబంధనంబు గావించి దాని ఏీర్షావంతంబు లగునుం, తేంబుల వేత 

నభిమం త్రించి చుబుకంబు పుణికి శికంబు మూరొని చక. లి ముద్దుగొని 

_గద్దదస్వరంబున ని ట్లనియె, ది 

న అపఘాత్మ్మ వోయి ర ర మ్మాడనిక సుఖవై యరోగుండ పై యందు చూడి మెజయ 

సమయం? దీర్చి పృసన్నాననుండ వై వె భురలం బురంబున కరుగు దెంచి 

యననిజం గూడి పట్టాభిమి క ౨౦ దయ యతులిత నజ్కసిం హోసనము:సం _నిన్నుం 

బూర్వాది వె సె బొల్బుపూర్ల చంద్రు విమూడ్కి_౧ 'జేలలసచుం ర బృజల రశీంచు 

లే, గన్ను లారంగ. జూచెవల గాక యనుచు 

నడవి వర్తించునిన్ను నీవాదిసురులు 

నమరమునులును నీకు దీరాయు వొసంగి: 

కాచి రత్నీంచుచుందుకుగాక వత్చ్, రర 

యుడు ' రెము (డు సగ్భహంబున కచుగుకు. ర్రైుర్టుం- 

న. అని పలికి స్వ స్త యన ౦బు. బ్రయోనీంచి రమార్థంబు స బ్ ,చత్నీణంబు చేని కొడు 

కుం ఇాంగలించుకొని పోయి ర రన్ముని పంచిన నార ముపుంగవుండు తేలి పాొడంబు 

లకు బు ఏదత్ణపూర్వకంబుగా సాలెసారెకు నమస్కారంబుం గావించి దీవెనల 

జెంది “ క్రదీయమందిరంబు వెలువడి నిజదేహ ప ప భాసటలసమలంకృతరాజ 

మార్లుం డగుచు. బూర్వభావీత్వ ప్రి ఫ్రీ యద పృభృత్యు క క్షవిఠిష్ట గుణత్వం 

బున “జనంబులచి ది త్తంబుల నిర్శథించుచు సంహృష్టజనాకర్ణంబును గా ర్తస్వర 

విభూవ్తంబు నగుస్వశృహం బునకుం జని యందు. బట్టాభి మేకవిఘాతాదికం 

జెజుంగని దగుటవలన నాయావరాజ్యాఖి పే. ము చన౧బు నునంబున నిడికొని చేవ 

పూజాదికంబు నిర్వ రించి యఖిప్. క్షభ ర్లృనిహయంబునంగుం బట్టఫార్యల 

చేత. చేయం దగినపాడార్చనాదిసమాణారం చబెటీంగిన దగుటం చేసి 

సాతతగ ంధపుప్పషపాత్ర వాస్త యె యభిషిక్త రాజనా ధారణల, కణ పాంచ చ్భృత త్ర 

చవామరపుర స్కృృతభద్రా దాననౌదిశంబు "అెజ్ గినది గావున ను క్షబతుణవికి 

ష్టం లై వల్లభుం 'డెప్పుడు వచ్చునో యని తడాగయనంబుం. బృతీతీం దము చున్న 

సీ తక్షడకుం జని య గ్రేవి కవ్విధంబున నేతా నృశవిప్రి కి యం “ఛాజింగింతు నని 

వ్రీడాన వమ్రువధనుం = యుండె నప్పుడు. 590 

బ్ .ఫళునిముఫమునం గనుపట్టువిన్నందనము, జి త్తమునం గూరి, యుండినచింతంజూచి 

యొకవిధంబునం జూపట్టుచున్నదను' చుం ,గాంతచిం తాకులితసర్వకర యయ్యె. . 

రురు సీత్ర రామునిములఖుంబునం గల దుగఖమునకుం గారణం బడుగుట. -ర్రుద్దుం- 

చ, అతివ తెజుంగు6 జూచి వృాదయంబునం దాలిమి నిల్పాలేక దా 

నతిశయదు8ఖ వేగమున నశ్రులు రాల్పం దొడంగ నప్పు డా 

పతికడం దోంచులజ్జ యు పప పన్న తీయుం బరికించి మేదినీ 

ర్ 



బప నోవీనాథ రామవాయణము 

సుత కడు నివ్వోజు న్మునింగి శోకముతో నిజభర్త కి ట్లనున్. క్లిలి 
తే, చేవ నేండు బృవాస్పతిజే దవతాక, మైనపువ్యుమి నీదురాజ్యాభిపే.క 

మునకు. దటి యని విప్రో త్తములు వచించి,రది నిరర్హక మేభంగినయ్యె. జెపుమ, 

క. జలసేనసన్నిభము శత శలాకికాయుతము పూర్ణచంద్ర సదృశ ము 

జ్ఞ సల నుగు క్వేతచ్చ త్రము, సులలిత మగుశిరముమాయ శోభిల చేలా. 504 

శే, నవసరోరుహాపత్రాభ నయన మైన, నీదువదనంబు మణిదండనిర్మి తాచ్చ. 
చంద్రహాంస ప్రత్ కాశచామరముం, చేత రంజింపం బడ చేల చెపుము నాకు. 

తే, నిఖలనుంగళ తూర్యవినిస్వనములు, సూత్ర మాగధ పాఠక స్తుతిరవములు 
సకలభూసురస్వీ స్పివాచననినౌడ, మిపుడు వినబడ వేల = ప్రాణేశ చెపును. 59 

"లే, చేద వేదాంగవిదు లైన విపవర్యు, లధిప మూరాభిమీ నడ వె వై ననీదు. 

విరమునందు. దీర్ధాంబుమి శ తేమునోజ్ఞ దధియుతోో ద్రంబు  నిడశేల తపన తేజ. 

క సరిషన్నుఖ్యులు ముంత్రులు, పరమర్దులు జానపదులు 3 పౌరులు భృత్వుల్ 

పరమానందంబున న్ పిలుంద బెన్ రా రబేల వయ మలరారన్ . 5986 

తే, ముఖ్య ములు వెనసంపన్నములు మనోజ్ఞ 

కాంచనవిచి త్రభాండయు కంబు లైన 

 భూరిసాయములం బూన్ని పన పువ్యురథము 

భాను తేజ నీమో, Sr జూపట్ట చేల, 599 

తే, సీలమేభునిభ ఇ? ప భానిరుపమాన, కుసుముపూజితసుందరకుంజరంబు 
పృథుషరిష్కార కేఖాగభీర మగుచు, చేవ నీమ్రోల.రా చేల తెలియ. జెపుము. 

క్ల, హరివాయసన్ని భ విక్రమ, సురుచిరమణివజ చి త్ర సుండరణచామో 

కరభద్రాసనము బుర, స్మరించుకొని రా వదేల సముచితభంగిన్ , 60! 

చ, సలలీతచం దృవింబస దృశం బగునీనదనం బచేలకో 

చెలునము వక్క నేడు పెనుచింత వివక్షత నొంది యున్న దు 
' బలదురు రాజల క్షణవిలాసము లేమియు? గాన రావ నా 

క్లవడ డం 'దెల్పు మింతీయిు మహాపురుపూ యనుమాన మేటికిన్. ౨60. 

చ. అని విలపించు చున్న ప్రియురాలికి నాత్మవివాసనంబుం దా . 
మును వినిపించినం లినప మోసము వచ్చు నటంచు 'బెద్దయు 

న్హనగుణకీ ర్త రనంబున మనంబు దిరంబుగం జేయ రాఘన్రం 
 డనియె మహీజతోడ ముది తాత్ముండుపో లె నయంబు. దెల్పుచాన్, 608 

ంర్భుడు రాముడు నీతకు దకరథనిదేశంబు6 చెల్పుబ. శ్రుఢాం- 

చ. సరసిజనేశ్ర తొల్లి నృసచంద్రుండు కై కకు మెచ్చి వేడ్కతో 
వరములు రెం డొసం7 విభవంబున నాయమ నాంటనుండి దా 

మణిచియు నిఫ్హు తెల్విగని మానవనాథునియొద్ద నెంతయు 



అయోధ్యాకాండ ము, రరర 

నృరతున కుర్చి రాజ్యమును నాకు బృవాసము నోచె. నోరనన్, 604 

. జనపతి సత్యవాదియును సత్యవిచారుండు గాన మున్ను దా 
ననమళతిం జేసి వేడ్క_మెయి నాడినవాకస్టము: నప్పలేక = నె 
మృ్మనమునం గ గైకపుత్రునకు మానవరాజ్యము నీం దలంచి న 

నన్టేనమున నుండు లొ మృనె నవారణలీలం జతుర్ష శౌబ్బముల్, 605 

రాడు రాము డు సీ శ్రక్ష బుజ్జులు ౫ జివ్యుకు. చ్యుయుం- 

. నీచేత ననుజ్ఞాతుండ నై కాదె వనంబునకుం బోవువాండ నై నిన్నుం జూడ 
EA 

వచ్చితి మజియు భఛరతునిసమిాపంబునం చేను నీచేత నొకానొకప స్ప డైన 

శ్ఞాఘనీయుండం గాను సమృద్ధియు కు లగుపుకుషులు పర_స్తవంబు సహింపం 
జాలరు గావున మద్దుణంబులు' భరతునిమోలం గథ్యంబులు గావు సర్వ 

ప్రకారంబుల నతనిసమిాపంబున ననుకూలత్వంబున వర్హించు టిది యో 

గష్టంబు నీవు బంధుసాభారణ్యంబున భ రణీయవుగాని భ_ర్తవ్వవుగావుసనాతనం 

బగురాజ్యంబు తండ్రి చేత నతనికి దత్తం బయ్యెం గావున నతీండు నరపతి 

యగుటం జేసి నీచేత విశేవీంచి పృసాద్యుండై యుండు. బితృవచన ప కారం 
టో ర ws 

బున నేను వనంబునకుం జనియెద నానచ్చునందా(క (వతోపవాసకిబులు సలు 

పుచుల గాలంబు డవ్పకుండ దేవతాసపర్యలు గావించుచు నిత్యంబు. గౌస 

ల్రాదశరథులకు నమస్కరించుచు విశేషించి మజ్జనని యగుకాసల్య శొకసం 
'తాపకర్శిత గాకుండ సన్నానంబు సేయుచు న్నేహప్రణయపాలనంబుల నాకు 

దల్లు లందటు నొక్కరూపు గావున నర్రేవుల కందజకు వందనంబు లాచ 

రించుచు మజియు నాకు ద్రాణతుల్యులును బ్రా భాతలును బు త్రృసములు నగు 

భరతశత్రుఘ్నులయెడ వాత్సల్టంబు నెజపుచు విశేషించ భరతుండు 

జేశకులరబులకు రాజు గావున నతనికి విప్రియంబుం గావింపక డ్రిణువా 

దిని వై యుండు మనుకూలవృ త్తిచేత నాలస్యత్యాగాదులచేత నవనీపతు 
లారాధితు కలై వ్రసన్ను లగుదురు తద్విపర్థ్యయంబునందు. గు గువితు లగు 

దురు గుణంబు నేనియడం బుత్రుల నై నం బరిత్టజింతురు గుణ౦బు గలచోట 

నన్యుల నైనం బరిగహింతు ర్లు గావున నీ వియర్ధ్థంబు మనంబున నిడికొని 

ధర్మంబు దప్ప కుండ భరతుని కనువ ర్తినివై సత్య వృతపరాయణ వై యొక్క_ని 

కన; న వ్రీయం బొనరింపక ధ ర్మైకనిష్టువై కాలంబు గడపుచు వుదాగవము 

నంబు6 బతీమీంచుచుః గాసల్టయొద్ద నుండు మేను వనంసునకుం బోయి 

వచ్చెద. ౮06 
. అనీ యూవిధమున6 బతి నృల్క్నం బ్ర జబ ణజయమువలనం6 గోపగించినయటు లా 

ననజాత నే త్ర నిజనా,ధుని. ౫నుంగోన పలికె మరల దుగఖము గదురన్. 601 
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ఫ్రైర్డు నిత ౯ రాముసతో స దానును వెంట సే నతు ననుట, చుం 

"లే, అనఘ యేమి వచించెన వలంతిమూట, లఖల్బధర్శ పారంగతు లే నమూ దె 

ఊత 
Of 

వ. 

క 

జో 
ర, ఆఅ 

బున గుళకంటకముల నొగి, వని మృదువుగం జేసికొనుచు వచ్చెదం బ్రీతిన్, 

త్ర విదనాడి పలుకు వెంయను నాదు, ముదికీంబరిహో హాస మైతో 'పమౌానవే పెంద్ర, 
ది యెట్లం కుని. - 669 

తయ ఛాత్రయుక్ స్నుషయు! దల్లి యుం దం డ్రియు నాత త్ధకర్యసం 

జనికభలంబురం గుడునంజూలి స్వభాగ్యనియుజ్యమొను శై "లె 

మనుదురు భ_ర్హ్భభాగ్యమును మానిని యొక్క లె తె పొంద గావున 

నృనుజ న లేణ్య యేనును వనంబున నున్మి యొనర్పంగాం దగున్. తథ 

అడియునుం గాక అద్ధోవా ఏ ఏవ ఆత్ర కృనో యక్పత్ని” యను వేడవాకరింబుగలదు 
గావున భవాదగ్గశరీరభూత నై. నయీనును నుహీపతిచేత వననవాసంబునందుని యో 

' గింపసంబడీనదాన నైతిం గావ్రన చేను నీతేడ వనంబునకుం జనుబెంచెద. 611 

జనకుండు జననియు సజయును, చనయుండును దనకు. గారు తథ్యము ధరలో 

వినుము సతి కిందు ఇందును మను డగుపతి యొకండె పరమగతి తలపోయన్, 

నఘా నీ విపుడే వన, మునకుం జనిలేని నీదముంగల. గుతుకం 

తే, వోవము నసూయయును మృవాభోపణంబు. 

వం 

ఆ, 

ఆ. 

క 

లు 

భు క్రశేహోదకంబును బోలె విడిచి 

కొని చనుము నన్ను నిరషిశంకుండ వగుయం Fm 

బ్రూణనాథ నాయందు. బాపంబు శేదు. 614 

మణేయు వబ్లభుండు వ్రాసాద్యాగ గృంబులకొన్నను స్వర్గ కస్థితవిమానంబులకన్న 

ను యోగబలంబునలనం గగేవలవై సహోీయసగ తంబులక కన్నను సరధ్వావస్థలయందు. 

బతిపాదచ్భాయయే యువళి కధిక ౦ బని విధింపంబడియె నదియునుంగాక. 65 

తల్లి యు దండ్రియు నృహావిధంబుల బుద్దులం జెప్పుచోట నా 

కెళల్రైెడ భర్తృ సేవ మది నేమజు కుండు మటంచు( బ్రీతితోం 

బెల్లము గాంగ ధర్మ్యవిధిం డెల్సిరి గావున న శెజంగ్ నౌ 

యుల్లమునందుం చౌదుకొని యున్నది వెండియుం జెప్ప నేటికిన్. 616 

పురువ గవర్షితంబు భూరిమృుగాకీర్ణ 

మనవి పినమునకు నరుగు బెంచి 

తండి డ్రిగృహముశందు దగ వసిం చినమాడ్కి_ 

నిన్ను? గూడి యచట నిలుచుదాన. 611 

అతుల శ్రీలోకస సుఖసం, తతి మొన నజేల వినుము ధరణీశ పతి 
వృత లగుసతులకు నిత్యముం జతి సేవ చతుర్విభేష్ట ఫల దము గాడే, 613 

ర, కావున జీవ జేళ ఘనకానననీవుఫలంబుల న్యుదరి 



ర్ట 

_ వః 

అయాధ్యాకాండ ము, 261 

బావహిలకా గృసించుచు సమాహితబుద్ధి భ్ వత్సదాబ్దముల్ 

నాప్ిరి6 గొల్బుచు న్మృధుసువాసితభూముల నిన్నుం గూడి యి 

చ్చావిధిం గడ సల్పెడం బ్రసన్నతం దోడొ,ని పొమ్మ వచ్చదన్. 619 

"దేవా యన్యుల నైనను, బ్రోవ సమస్థుండవు నీవు పొలుపుగ నన్నుం 

బ్రోవంగ6 జూలవె మునుకొని, సీవెంట నరణ్యమునకు నిజముగ వత్తున్. 62౪ 

బహార్ ఇ | శాన ర్ట | వు అష మహాోశ్రా న్యాయస్రాప్తానుగ మన త్వేంబునలన నన్ను. గృవ్మాజీంప శ కంబు గా 

దన్న పానవిశేషసంపాదనంబుక్రొణికు నీకు దు: ఖంబు6 గావింపక ఫలమూలంబు 

_ లాంసాొరించి నిత్యంబు నిన్ను సేవించుచు. చెలోకై ్యశ్వర్యంబు నైన గణిం 

తే, 

దూ 
జీల ఈ 

పక పాతివ్రత్యంబుం జింతించుచు. దపశ్చరణనీల నై నియమయు క్త నె నిన్నుం 
(J షా —0 

గూడి యుండోద నదియునుంగాక, 621 

నునుజేంద, గుహూలందు మధుగంధివనము ఎయందు. బభ్టలములయందు శల 

ములయందు శౌడ్షలంబులయందు సాశనుదేశముంందు బకవాంసచ క్ష వాక 

కారండనాకీర్ల కాసారములయందు మించి నీతోడం గీడించుకంయె 
శరా కటు. క చనన చసన యిక! a నాకతోశం ₹ న నామనంబున శెక్కు.. డగునె మహ షా యిస్ప్శ ది బెక్కు 

వత్సేరంబులు చరియింస వచ్చు. గాక 

చి త్రమున కొక్క_దురవస్థ చిక్కుపడునె 
నిన్నుం బాసినయెస నింట నున్న భోగ 

మెంత గలిగిన సంతోష ముంత లేదు, 628 

కావున నే నవశ్యమును గారుణికో శ్రమ కాసనోర్వికి 

న్నీవెనువెంట వచ్చెదను నేర్పులు చెల్పుచుం గా దంటన్నచో 
వావిరి దు? ఖకోకమయవారిధిలోన మునింగి చెచ్చెరకా 
జేవితముల్ చ్యజింతు నిది సిద్దము సల్కులు వేయు నేటికిన్. 628 

అక ! 

దేవా మృగయుతేంబును నానర వారణసమనిగీతేంబును సుడుర్లమంబు నగ్టనం 

బునకుం జనుదెంచి యందు భవక్సాదారవిందంబులు సేవించుచు. బితృగ్చ 

హంబునందుం బోలె సుఖంబుగా నుండౌన నిరంత రానుర క్ల్షచి శ్ర నై యస్య 
లీ. ఆరి స్ట _ ము 5 Sega . 

భావ నె భనద్దాయు క్ష నగుదు నేని మరణంబుళకు నిశ్చిత నై స్రార్థించుచున్న 

నన్ను శీ భ్రుంబున వనసంబుసకుం దోశ్కొని చను మిది నీకు భొరంబు గాదు. 

. అని యిటు సరధర ,క లితాత క యొననుహీకువూరి న శి వ 
పిన విని రాఘవుండు వలికెకా మరలకా నిజపత్నిం జూచి కా 

ననమున గల్లు బాములు ముసంబున నెంఛుచుం దద్విలోలలో 

చనగళి దళ్రువుల్ దుడిచి సాంత్వవ్భుదూ క్రి ననూనయించుచున్, Gan 

శే, అంబుచేతణ నీవు మహోకులీన, నగుట ధర, విశారద వై తీ విచట 
నిల మనమును కింపుగా నిఖబధ్రు, మాచకంసుము సనుంగూర్ద్ని యనుడనంబు: 
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ర్ 

డ్. 

నః 

ంయ్రుద్టూ (శి కీ రాముడు నీతను ఏనమునికు రావల దనుట. ర్థడుం- 

ఏ నెద్ది బుద్ది. గణిపిన, దాని నొనర్చంగ నీకుం దగు గావునం బ. 
ద్మానన కాననసీనుక్కు మానుగ రావలదు నిలువుమా నిలయమునన్, 621 
కోమలి కాననంబు లతకూనలకుం జొర రాదు దొర్షన 

సోమనివాసము నృహాుళ దుగఖతరంబు భయస్వరూప ము 

ద్దామమృగ ప్ర కాండ మతిదారుణ మచ్చట నెంతీయు న్పుఖం 

ఢేమియు లేము నామకి గృహించి సుఖస్థితి నీంట నుండుమా, 628 

= గిరినిర్హరజనితము అగు, సఘుమనినావములు భయచదచబంధురగిదికం 

దరవానిసింవానినదో, త్మ_రములు వీనులకు దుగఖకరములు గావే. 6290. 

. జనళూన్యుము లగుఘోరవి, విన జేశములందు భూరిధీవణఘోషం 

బున గ్పీడే సలు పుమృగములం, గనుంగొన్ననుభయమువెడము గా” జెన్ఫుగాతీ.. 

దారణనక్ర విహారో, చారము లై బురద గల్లి దంతి కలితసం 

వారంబు 3 తన ర్చెడు, భూరిమహానదులు 'దాంటంబోలునె చెపుమా. 68! 

. వారిణాంకవదన భీషణ, తరకృక బాకూపనాదితములు లతాప్ప 

_స్తరకంటకయుతేములు నగు నరణ్య మార్లముల నడువ నలవియె నీకున్, 683 

రురు రోము6డు సీతకు సనవాసంబునం గం యిడుమ:ు౬ “చెల్పుటు, రధం 

వనజూత నేత్ర తమయం, తనె రాలినపర్హ తల్చ్పతీలములయందుం 

బనివడి నిద్రించు టయును ఘనసుకునూకులకు మిగులం గష్ట్రముగా టే, 688 

. కమలాశ్నీ తకువు వలనం, డముయంత నె పడినఫలవితానము దిని కా 
లము వుచ్చుచు నాంశటి కోర్చి మనంగాం జెల్లు నొక్కొ న్ఫృుగనేత్రలకున్. 

. చలిగాలీం బడి నిత్వముం ది ద్రిపషవణస్నానంబుం గావించుచుకా. 

ఫలమూలబంబుల చేనతాతిథ్పితృవ్రాశంబుల న కిని 

చ్చలు. బూజించుచు సంతత వ్రతవిధుల్ సంధించుచుకా దీర్షవ 

ల్క్లలముల్ దాల్చి వసింప నచ్చునె వనిం గారో ఫ్రపవాసంబులన్ . 6835 

. వానప ప్రష్థోచితవిధి,చే నిత్యము వేదియందు &ీతిజాత గళ 
త్ఫూనార్చలు సలుపంగ నలం, గాన నరణ్యంబు దు? ఖకరము లతాొంగీ. ౧86 

. మానినీమణి లజ్బంబు లై తె నముూాల 

ఫలము లవి కొంచె మైనను జరల వాని 

చేతచ మునంబునకుం దృ క్తి సేయవలయు 

గహానవాసంబు కడుదుగఖకరము సుమి, 6837 

మణీయు మహావాతంబులు రజోరూమితంబుతై సుడియుచుండు రాతులయందు 
గాఢతివిరంబు న్యావీంచి యుండు సర్వకాలంబు మిక్కిలి భోజ'నేచ్చ గలిగి 

యుండు గిరిసర్పంబులు బహూురూపంబు లై యతికుటిల సంచారంబు వై మార్లంబు 



అయోధ్యా కాండము, ౨68 

నావడించుకొని యు౦డుంబతం గవృశ్చికకీటదంశమశకంబులు నిత్యంబును బాధిం 

చుచుండుం గంటకవంతంబు లై నద్రుమంబులును గుశ కాశంబులును వ్యాకుల 

శాఖా గృంబు లై యుండు నదియునుం గాక యరణ్యనాసంబునందు. గాయ 

క్షేశకరంఘు ల్ నవ్రతోపనాసాదికంబులు గావింపనవలయు ను కృవిలతుణంబు 

శ నభయంబు. లనేక ౦బులు గలిగి యుండు గోధలోభంబులు వర్తి ంచి నిత్యం 

బును దపంబునందు బుద్ది నిలుపవలయు'. గావున వివిధదురవస్థా ప్రా పా ప్రి పాతు 

నగు కాంతారనాసంబు నీ కళశక్యం బై యుండు నెల్లభంగుల మదీయ వాక్యం 

బంగీకరించి వన ప్రయాణం బుపసంహారి ౦పు మని నానావిధానూనవాక్యంబుల 

ననూనయించు మన్న ప్రా ప్రాణవల్లభుం గనుంగొని ) కన్నీరు నించుచు గడ్గదస్వరం. 
బున ని ట్లనియే, 688 

కే, అనఘ మో రాన తిచ్చినయటుల ఘోర 
గహనమున దోషములు సెక్కు. గలుగు టదియు 
నిక్క_ మైనను నీదుసన్నిధి వశంబు 

వలన నవియు గుణంబు లై యలరు చుండు. 639 

శే దేవ సింహోదిమృగము లదృష్టపూర్వ, మై వైననీవిగహముం జూచి యధికభీతిం 

.  బజిచు నెవ్వారికై ననుభయము వుట్టు?, , దవిలి శయే పాతువస్తుసందర్శనమున. 

క, చూనక మును గఆుపినగురు, నానతి సీతోడ వనికి నరుగుట మొండెం 

 గానియెక జీవితము లు గ్వ్రీనాయక విడుచు టాండె వేజెక టగునే. 641 

ఉ, మానవనాథ యింతే పలుమాటు భయం -ఏటు వల్మ.. చేల నీ 

మానితబాహాుదుర్లముల మాటున నిల్చిననన్ను వాసవుం 

ఢడై_నను చేటి చూడం గలండా భవదీయపరా క్ర కమ శో ముం 

జే నిపు డాత్తలో( దెలియ కిట్లు దలంతు నె సాహసరబునన్. 642 

ఆ. భానువంశవర్య. పతిహీన యగుసాధి, జగతిలోన బ్రతుక జూల దనుచుం 

'బక్కుమూస్తు మోర వ్రీతితో (6 జెప్పితి, రిప ఏ డన్యఢర, మెట్లు గలిగె. 648 

వ, అడియునుం గాక. 644 

క. మును జనకునిగృవామున సుజ్ఞను లగుభూసురులు పరమసాధ్వీ పతితో 

వనయాత్ర సలుపం గల వని, యనఘా వచియించి రదియు ననృతం బగునే, 

వ. మజియును. . 646 

ఆ. రాజవర్య సొముది ద్రిక లమణజ్ఞు, లతివ పతితోడ వనమున కరుగం గలవ 

ఉంచు శఖావిశేషంబు లరసి చెప్పి, రది నిరర్థక మగునె మహాత్మ యిపుడు. 

ఆ. వాసవాభ ఏ పృవరులచే నుపదిష్ట, మైనవిపినవాస ననుభవించ “ 

కీల తక్కు నాకు హికబుద్ధి నీవెంట, బూని కాననమున శేను వత్తు. 6 18 

క. వనవాసమందు దోసము, లనఘాత్మ్యక "పెక్కు గలుగు టది నిక్కం టె 
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నను విషవయలోలబుపుల. జృయగ్గనం గలంలచదుం గాక నియమి'తాత్తుల కగు నే. 

తే, విన్ననాం డేను సగునింట నున్న వేళల వల్లి మైల నొకా నొకత్రప సివలన 
వికినవాసంబు గనలాసటపింటి నాంట,నుండి యడి యె కొంవీ ంచుయుసున్న దాన. 

కే, అధ్గిప నున మిన్లలి ము కదా; సాద మ్య వేకు విహారించుటకు జూహ్నఏతటస్థ 

వివినమున శేగుకమె నుంచు? టెక్కు గతులం, చ్రీతితో నదుతేనిన్ను (ట్రా ర్థింపలే దె. 

కే. కాంత నేటికి దై వయోగమున నదియు 

దొగకొనియె మాట లింశేల పరమభ కి 

కాననంబున నీపాడకమల సేవ ణ్ 

చేయు చుంజెద సంతుష్టచి త్త నగుచు. . గర్? 

రుద వీ తన్ను నిశేమునకు( వోడ్కా నిపోనఖయు నని నిక ంధించుట. యుయుం- 

న. నుజియు నాకు భ ర్రకంతు నొండు దైవంబు లేదు గావున నట్టి టైవస్వరూ 
పుండ వై సనీచరణ్ సేనావిశేషంబున న విగత్రక 2) బృవనై యుభ యలోకసుఫంబులం 

బతససెన న నది యె ట్లనిన( దండ్రి చేత సలింభాశాపూర్షకంబు గా ద త్ర యెన 

యువతి ౧౧౮లో కో ంబునం బతి వ్రకాధర, ంబునం ద్రవ ర్రించె ననియు నది | పర 

లోకంబునందును నతని కే దయితే య యుండు ననీ ) 'శాాహణముఖనిక్షతం లై జన 

వేదవాకింబునలన కెనంబడు చుండు శ్రుతిస స్యృతిన్యాయంబులవలన మన కిరు 

వురకు నిత్యసంబంధంబు సిజ్టం బగుచుం న సధాచాంసంపన్నను బతివృతను 
స్వకీయ నై. ఇన నన్ను. బురంబుః సనుండి వనంబునకుం దోడ్కొని పోవుట శిల 

యనువుతి సేయవు సమానసుఖదు:ఖ నగుచున్న నీతోడ ననంబునకుం 
దోడ్కొని పొమ్లు దీని కొడంబక వేని వీషాన్నిజలంబులనలనం బ్రాణంబులు 
విడిచద నని నానావిధనాాయానుసరణంబు లగునాక్టంబులం ధ్ర్రార్థించి 

యతేనిచి త్రేంబు ప్రసా దాయ _శ్రేంబు గాకున్నం గనుంగొని యదేవి ప్రా 

యాభిమానంబుల నీషతో_పదీ_స్థవదన మొ వెండియు నిజవల్ల భున కిట్లనియె, 

చ, నిను మిథిలాధినాథు. డతివిశ్రు త్రక్తీ ద్ధి విచేవఎం చె డై నను 

జ్ఞనకుండు పత్ని నైననను సమ్మతిం బ్రోవ (౫౯ జూల కొంటి మె 

ననమున శేసనిన్ను వినినారరే లోపల శ్రీశ్రము౯ా నెలి౯ 
ఫఘునపురుబూ ర్హ్హ రూపమును నల్షినయల్లునింగా దచలంపంచే. 7 6ర్శ్ష 

"లే, రామ మాతం డ్రి జనకుండు రమణతోడ 

హాపమాత్రంబుచేతం బురుమండ వైన 

నిన్ను స్త్రీని. గా నెణుంగక న న్నొసంగె. 

నతి యుండినం గని కోని యేల యిచ్చు, _ 6ర్ 

శ్రే, అనఘ మాొయయ్య్య జనకుండు నిను మహాత్తు 
నలుని గొని భువన త్రయంబునందుం 



అయోధ్యాకాండ ము, 265 

గలుగు భవదన్యపురుపవి గ్రహము సర్వ 

మాత్మలో చంచ ఆ యని యనుదినంబు, 656 

క, ఆతేతేబుద్ది విచేహ, జ్యాతలనాథుండు మాత యగు కేకయభూ 

శేతసుతనలనం గలవాం, బీతజి. బుట్టు నని యబటు6గ కిచ్చ న్నన్నున్ 6571 

వ. వుతీ యును, 658 

శే, కాంత మాతండ్రి పురుషవ్మ్య్యహుండ వనుచు 

రామ జామాత వనుచుం గరంబు నిన్ను. 

గాంచి యుభయలోకసుఖంబు6 గరము తుచ్చ 

ముగ దలంచుచు నానందపూర్షుం డయ్యు. 659 

వ. ఏతాదృశసర్యానందకరుండ వై ననీవు నన్నేల పరికేపింపం జేసెద వని పలికి 
వెండియు ని ట్లనియె. 660 

శా,అ స్తీనేతపతీవరానునృప తావత్యంత తేజగపరం 
చాస్తోక న్మనుమాట న న్నిచట: బాయం బెట్టి నీ వేగిన 
న్నా న్తీనేతపతీవరామనృ పతావత్యంత తేజః పరం 

చాస్తోక మ్మని మోయు నింక భువిలో నార్యాసస్టసందీ ప్తె, 66 1 

కే, అనధు యేల వివళ్ణుండ వై తి వీవు, నీకు భయ మెట్లు గలి” ననింద్వశీల 
యాగ్య నై నీవెగతియని యున్ననన్నుురమణవిడుచుట కేమికారణము వెపును, 

క, అనఘ దుమ ల్సేనజుండును, జననుకుం గగుసత్యవంతుసతి యగుసావి 

త్రినిం బోలె భవద్వశవుర్తిని నగుననుం జి త్తమందు. చెలియు మధీళా. 668 

చ, అనఘవిచార యేను బరు నాత్మ దలంచి యెటుంగ నక్కటా 
పనివడి యిట్లు నన్ను గులపాంసనినట్ల త్యేజింప నేల చ 
య్య్యనం గొని పొమ్ము ఘోరవిపినానలికి న్నను నట్ల సేయం బా 

వనతను యోప వేని ఖఘునపాతకి వయ్యెద వింత యెటికిన్, 664 

క, చేవ యనపాయం గామా, రావస్థాపరిణతను మహాసతి ననఫఘక 

చేవి నగునన్ను జాయా, జీవునికరణి నొసంగం దలంచితివి పరులకున్, 665 

'కే,.అధిపస వంశపరంపరా భాన్టిగతయును 
భర్తృ యోగ్యయు సతియును భ దృదయును 
లలితకామార యును నగురాజన్టిలమ్మీ 

నకట భరతాదుల కొసంగు టర మగునె, 666 

_ ఉ. ఎవ్వరిపథ్యముం బలికె చెవ్వరియర్థముపొంచు వేల దీ 
'వెవ్వంకి౯ హితంబు హృదయెశ యొన రద వట్టివారికిక- 

నవ్వులుగాక యంతయు వినమ్రు(డ విష్టకిరుండ వై మదిక్ 

నెవ్వుగ మాని యుండు మిట నిన్ను జనంబులు మెత్తు రెంతయున్. 667 

విశ 
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వ. అని కోపంబుపెంపున నాషేపీంచి వెండియు ని ని ట్లనియె, 668 

క, తప మైన నొక మైనను, విపిన మయిన నిరువురకును వెస నొక్కటి యొ 
విపరీత మేల పల్యె.దు, చపలత లేకుండ వనికి. జనుదెంతు రహిన్". 669 

శే,నిన్ను€ గూడి వనంబున నున్నవేళ, నిడుమ లెన్నియుం గలిగినవ్భాదయమునకు' 
స్వర్షభేోగసమాన మై వజులు “నాకు, "జేవతోడ్కొనిపొమ్థు సందియము దక్కి... 

ఆ. అధిప నీపిజుంద నరుదెంచునాకు ను, దాగ్ట్రనవనవిహారనుందు (బో లె 
నధ్వమం దొకింతయెన నాయానంబు, గలుగ దిడువములనుచు6 దలంప వలదు. 

మ, మనుజేంద్రో శ్రమని నిన్నుం గూడి యటపిమార్షంబునం బోవునా 
కోనిశంబుం సశ కాశముఖ్యకఠినజ్యాజాతముల్ భూరిశో 
భనసంధాయకతూలతలబ్పక సమస్పర్శంబు లై లె యుండు న 

న్ననుమానింపక నీదువెంటం గొని పొమ్మా  కాననతోణికిన్, 672 
తె.అధిప రు౦రుూానిలొద్ధూత మై మేన మేర, 5. జంబుచే నస్మ దీయగాతృంబు చాల 

ధూసరిత మగు నమ్మహీధూళి నతుల, చందనముగాం నలంపుదు “ఉందమందు. 

కే. చెలల నీతోడ వనమాధ్యసీమయందు 
రమణ శయనించుతటి శాడ్పులములకం కె 

సదనమునం గల్లుఘనచి త్ర మృదులతరకు 

ఛా 'స్తరణతీల్పకోము లంతయధిక మగునేె, — 674 

కే, అధిప నీవు కాంతారనుధద్టింబునందు[?, గరుణలకేసి యొసం శిన' కందమూల 

ఫలపలాళాదికములు స్వల్పంబు లైన నవియె నాకు సుధాభంబులని తలంతు. 

క, జనకుని తల్లిని గృహమును, మనమునం దలపోయ నెపుడు మత్క్బృతమున నీ 
కనిశము శోకము గలుగదు, ననుం దోడ్కొని పొమ్ము కాననంబున కధిపా.. 

క నిను గూడి యున్నచో టది, వన మైనను స్వర్షసన్నిభం బగు మజియు 
నిన్ను. బాసి యున్నచో టది, ఘనపట్టణ మైన నారకసమం బధిపా. 677 

క, కావున నను దోడ్కొని వివి, నావలికిం బొమ్ము చేవ యటు గానియెడ 
న్నీ వవలోకింప విషము ద్రావి యయిన నిపుడె జీవితంబులు విడుతున్. 672 

 ఉ, అక్కటికంబుం బూని వృాడయాధిప న న్విడనాడి కానకు౯ా 
గ్రుక్కున నీవు పోవ నసుఖస్థితి నవ్వల నైన మేనిలో 
నిక్కడం బ్రాణము ల్నిలున వింతయు నిక్కము గాన నవ్వీలకా 
దిక్క_తి చచ్చుకంకై దగ నీయెదుర న్యజి చచ్చు టొప్పచే, 679 

చ, అనఘ భవద్వి యోగజనితా రిని నొక.ముహూ ర్త రకాల మె 
నను భరియింపం జాలం బదునాలుగువర్ష ము లె శైజంగునకా 

మనమున నోర్చి యుందు నని మానిని 'మ౭ఖవిధాయమాన యె. 
తనపతిః గౌంగలించుకొని తద్దయు 'నేడ్చెం గలస్వనంబునన్ . 650 



అయోధ్యా కాండము, 567 

శే, మజియు నబ్జేవి విషదిద్ధశ రనివిద్ధ, మైనకరిణిచందంబున నధిపవాక్యే 
విద్హయై ఘన చిరసన్నిరుద్ధలోచ, నాశ్రువులు నించె నరణి ఫఘోరాగ్ని నట్ల. 68! 

శే, స్పటిక సమములు సంతాపసంభవములు, నగులనద్చాపష్పటబిందువులపుడు వాల 

_ జలజలోచనకన్నులవలనం డొరలెల గమలదళములవలన నీరములుం బోలె, 
యుడు రాము6డు సీతను ననమునకు6 దోడుకొని పోవుటకు సమతించుటు, ధ్రుత్తుం- 

"లే. లలిత కై రవసి త్రమండలసమంబు, దిర ర్భదృగ్వ్యా_ప్ప స్త మైనతదీయవదన 

మపుడు  చావ్పముచే శువ్క._మగుచు స్తా స్పిజల సముద్ధ్భతేనవపంకజంబుకరణి. 

క అప్పుడు రఘునాథుండు దయ, ముప్పిరి గొన దు[ఖ చేసమునం గ్రాలెడు నొ 
కవ్వురగంధినిం గుతుకము, కుప్పలు గొనం గాంగిలించుకొని యిట్లనీయెన్ , 684 

చ. అనులక్ శాంకబింబవదనా విను మెంతయు నీవియోగదు) 

ఖమున లభించునట్టబలఘస్త్య రుసంపద యిన నాదుచి 

_త్తమునకు నించుకై నం బ్ర; మదం బొనగూర్చ ద 'దెల్టవోటులం 

గమలజసూతికిం బలెను గల్లదు నాకు భయం బొకింతయున్. 695 

ఉ. ఆయతీశ క్రిరక్షణమునందు సమర్థండ నయ్యు నీయభి 
వ్రాయ మజుంగం గోరి వనవాసము వ లని యంటిం గాక వి 

శ్చేయము నాదువెంట వనసీమకు నిన్నెడం బాయ జాల నీ 

తోయము ద్రిప్ప నాతరమె శోయరుహాయతచారులోచనా, 686 
వ. చేవ నీవు నాతో గూడ నన వాసంబుకొటికు నిప్పుడు నిశ్చాయించితివి గావున 

నీలవంతునిచేతం గీ వియుంబోలె నాచేత విడువ నశక్య వె తివి ధ ర్యాత్ము లగు 

పూర్వరాజులచేతం 4 బత్నిస మేతంబుగా వాన ప్రస్థధర్యం చాచరింపరో బేడియెం 

వున నేనును సువర్చల సూర్వుని ననువ ర్థంచినకై. వడిం బూర్వురాజూచరి 
తధర్య ౦బు ననుసరించెద సత్ర|ోపబ్బంహితం “బై "బై నతం, డ్రివచనంబు నన్ను వన 
వాస౦బుకొజుకుం దొరసే సెయుచున్నది, ఫీష్రుంబున వనంసున కుం బోవవలయు. 

దల్లి తండ్రులకు విభేయుండై. యుండు టదియె పుత్రునకు: బరమధర్శ్యంబు గా 

వున నమ్మా తావితృవిభేయత్వనూపధర్మ ౦బు నతీక మించి యేను జీవింప 
జూల. 687 

రురు రాము (డు సీతకు గుర్వాజ్ఞానువ ర్త ర్హనభర మును బ్రశంసించి చెప్పుట. శిశు 

శే, వినుముస్వాధీ నమగు మాతృ పితృ గురుస్వ, భాపదైవంబు నవలంబోంద్రోచి తనకు 
వశముగానట్టి యన్య దైవంబు నెట్లు, మచ్చకంటే యారాధింపనచ్చు' జెపుమ, 

కే, ఎచట విశృమాతృగురురాప మసంగుచుండు 

నచట లోకత్రయం బుండు నట్లు గాన 

"దేవి తల్సేవచే జగత్రితయవ ర్త 
శెవదేవవూజన ఫలసీద్ధి గలుగు, 689 
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-ంధ్రుటు రాముండు నీతతో బ్రాహ్మణులకు దానములు సేయు 'మనుట, ఛ్రుత్తుం- 

వ. కావునం దత్సమం బైనపవిత్రం బనఫ్టింబు లే దక్కారణంబున మాతృవితృగురు 

రూపషతయంబు నవళ్యం బారాధింపవలయు మజీయుం బరలోకసాధనో త్త 
మంబు లై నవీతృసేవాదులచేతం బడయంబడులో కంబులు సత్యదానమానజప 

తీపస్సాభాగ్ట్రీయ వ్ర వృతక్రతువులం జడయ రా వదియునుం గాక గురుచి తప్ప 
వృత్త స్రినువర్త ర్రనరముస స్వన్ష్గధన భఛాన్యవిద్యాపుత ప్ర ప ముఖ నిఖలసం పదిగ్టి'శేవర 
బులు సిద్ధించు మా తా వికృపరాయణు లగునుహాత్తులు 'దేవగంధర్ప్రగోలోక 

ట్ర పూలోకంబులు నడయుదురు గావున సత్యధర్శ్య మార్గస్థితుం డై దశరథుండు 

గజలేన మార్లంబున నవశ్యంబు పనంబునకుం జనియెద "భవదీయభా వాపరిజ్ఞా 

నంబువలన నిన్ను వనంబునకుం దోడ్కొనిపోవుటకు మొదల నుదీయచి శ్రంబు 
భి ర్యహీనం బయ్యె నీవు న న్ననుసరించి వనంబునకుం జనుదెంచెద నని పలు 
కుటవలన నిప్పుడు నిన్నుం దోడ్కొనిపోవుటకుం గమ్మణ నుద్య్టాక్షం 
బయ్యః గావున నీవ్రును గురాపదిష్థథర్య ప్రవ _ర్తకుండ నైన న న్ననుసరించి 

సవాధర్శ చారిణి వై వనంబునకుం ను. జు " పక్యనుసరణాధ్యావసాయంబు 

నధిగమించుటవలన నీవు సర్వ ప పశారంబుల “నాకును గులంబునకును సమ్ముత్ 
వైతీ విడి నీకు సడ్భశంబును బరముకోభ సం బె యుండు నింక విశేషించి వ వన 

చాసక్షుకుంబు లగుదానంబులం గావింపుము శీను బున భితుకులకు భోజనం 

బును విన్ర్రులకు సువర్ల రత్నాదికంబు లిచ్చి పనంపడి నున కిరువురకుం గల 

వస్తమాల్యాభరణ శయనాసనంబులును గ్రీడా డార్భింబు సంగ హించిన జాత 
రూపషమయక్కత్రి, నుపుతి, కా చయంబులును ఛృత్వురే వాసంగ మని పలికిన 
న ద్రేవి పరమానందభ రతాంతః కరణ యె సతివచన పృ కారంబున బ్రాహ్మణులకు 

భృత్యవర్షంబులకు ధనధాన్వరత్నాదికంబు లొసంగు చుండె నాసమయంబున 
సుమిత్రానందనుం డచ్చోట నున్నవాం డగుటం జేసి తీదీయసంవావంబు విని 
యన్ధశరీరభూత మొనజానకివనానుగనునం బే బహూ ప్రయత్నంబున నంగీకృతం 

బె నా కవ్విధంబున సంభవించు నని విరహాసంజూ సాతశోకంబు సహింపం 
జాలక యన్నచరణంబులకుం బ,ణమిల్లి సజాభిముతసంనిదికి సీతొశరణాగతి 
యమోఘం బై నయుపాయం బని యాలోచించి మదీయస్రార్థనం బురుహ కో 
_రత్వంబున నంగీకరింపు మని ప్రీతం త్రార్థించుచు రామున కి లనీయి. 690 

=ంర్చుర్టా లక్ష్యణుండు "నేనును సనమునక్రు వవ్చెదనన రాముని. ట్రైస్ధించుట, య్రైర్దుం- 

అనఘాత్మ నన్నొక్క_రుని లాంతివానిలాం బోం ద్రోచి యడవికిం బోవ నీకు 
న్యాయం బె నిను. బాసి నాకలో కాధిపత్యం బె చెన్ నమరత్వ మైన ఘనవి 
భూతి యై*ను గోర భూరిచాసముం దాల్చి కడం మోయ ౫ గ్ర భాగమున గాన 
నావని కరుదెంతు దచట మదీయడోర్భలఘన పాశారరణ్నీ తండ 
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కే. వగుచు నీజేవిం గూడి నానాటవులను, సంచరించెదు గా కని సవిన యో కి 
జేసి ప్రార్థించి రామునిచే నివీద్దుం, డగుచుం గృమ్మణ నతని కేట్లనిరొ నతండు. 

చ. ఘనకరుణావి శ₹షమున6 గానన మెదిని నున్మి_ నాకు ము 
న్ననుమతింజేసి యిప్పు డదయావుతిం గా దని పల్కె_ చేలకో 
పనివడి బాల్య మాదిగ భవత్సరతంత్రుడ నై ననన్ను వ 
బ్లనుటకుం. జోద్య నుయ్యెడి మహాపురు పా యిది యేమి చెప్పవే. 692 

క అని యిట్లు సుమిత్రానం, దను(డు నిటలఘటితవా | స్పనలినుం డై ప 

ల్రి_న విని కృన్ముణ రఘునం,ి దను డిట్ల నె ధర సంహితం బగుసూ కిన్. (98 

-ంర్టుర్టు రొాము6డు సు లక్ష్మణుని నినమునకు రాఐల దనుట, ర్టుద్దుం- 

లే, స్నెగ్గుండవు వరుండవు థర sa కప్ర మ్రీయా రుండవు నీతిపరుండవుప్తాణసముండ 

వాల్యేనుతుండవు సఖుండవ్ కౌ రన్టినీధివి యనుజుండవుగా వె నాకుగుణాఢ్యనీవు, 

తే, అనఘ నీవు నాతోడం గాననధరిత్రి 
కరుగు బెంచిన ఘోరదుకఖా ర్తి రిం గ్రలి 

 బడలుకౌస సల్య నీడువముల 6 బదుసుషి త్ర 

నింక భరియించువా రెవ్వే రిచట చసన. 695 

కొ అనఘా పర్టన్యుని క్రియ, ననవరతీము6 గానున్భష్టీ నళ్ధులమిా(దం 

దనివారలోం గురియం“దెడు, జననాథుండు గానుహాశ సంయు తుం డయెస్టిన్ . 696 

శే, అనసుచరిత మహీనాథుండై. భరతుండు, కై కపనుపున మాతృత్వ గారవంబు 

విడిచి మజ్జ నయిత్రుల వెతల. బెట్టు, మదిం దలంపండు వారిసేకుంబు నెపుడు. 

చవ, తనయునియాధిపఠ్యోమును ధారుణినాథువశస్థితశ్వముం 

గ నుంగొని వై భాగ్యభనగర్వమున౯ మనయమ్హల న్నుభా 

ననల ననారతంబును గ నారిలభ జేయుచు నుండు గావున 

నృనివడి వత్స నీ వయిన చారిమనోవ్యధ దీర్ప వల్వదే. 668 

శే, అనఖుచరిత రాజాను గృవామున నైన 
నిత్య నుతిభ కి నీయంత నీవ మైన 

నరసి రశ్నీంపు మిచట మాయమ్మ నెపుడు 

ధరణి గురూపూజనమువేత ధర్మ మొదవు, 699 

కే, అనభు యిట్లు మదాజ్ఞ చే నతులభ క్రి 
నిచట మన్హాత్ఫేపూ జన ముచితీకరణిం .. 
జేయు చుండుము నాయందు జేయుభ క్రీ 

కిదియె సార్థక మనుచు నే మదిం దలంతు, 700 

_ంర్టుర్టు లక్ష్మణుడు సయు క్షికంబు గా రాముని వేండుట. చుర 

మ, అని యి ట్లారఘు నేత వల్క_ విని నెయ్యం బొప్పం గా లక్షుణుం 
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వ, 

డనియెం గమ్మణి నోదినేశకులవర్యా మీాయనుజ్ఞ న్భవ 

జ్ఞననికా మజ్జనని న్నికాంశసముదంచద్చ కీ శిచే సంతతం 

మీను కు ఈూంవ యొనర్చుచు నృరతుండే పోమీంచు జాగ త్తతోొన్, 101 

. చేవ యే'చేవికృప నుపజీవిశతము 
లగ హోరశతంబుల నధిగమించె 

నట్టేకానల్య మాదృక్సవా స, న ములను 

'నంతతముం బ్రో బ్రోచు స్వభరణ మెంత  చెపుండి. 702 

ఆయమ్మం గూడి నిత్యము, మాయమ్మయు నెగులు దక్కి మహితసుఖా_ప్లిం 
బాయక చేవించును చే్రేవా యూయెడ సందియంబు వలవదు బుద్ధిన్ . 708 

దేవా న న్ననుచరునింగాం బరి గ హింపు మోయనుచరత్వేకరణంబునందు సేవ్య 
చేవకధర ర్యరాహిత్యంబును వ వ పరీత్య సాధ కంబును లేదు నారాకవలన నీకు 

ఫలమూలాద్యాహరణం బనాయాసంబుగాం గల్సింపంబడు నేనును భవ'జ్సేవ 

వలన గృ తార్జండ న నగుదు నట్లు గావున. 104 

, శా wm) గౌ 3 అలు శో , అవ నిరపమఖినిత్ర వీట కా, ధరుండ నై సగుణ మైన ధనువుం గొని వెసం 
_ "చెరు వెటింగించుచు ముంగల, నరుబెంచెద న ట్లానర్పునుయ్య మహాత్తా.?705 

, పవలు సమ స్పవన్యఫలపం కులం దెచ్చి యొసంగుచు న్నిళ 

ల్పవినయబుది బదగు ణచవాపము: దాల్చీ నుమ క్రి విం దక్కి. క్ర 

న్లవ కటు జెప్ప ప్ర "వేయక సుఖస్థితి నెప్పుడు గాచు చుండగా 

నననిజం గూడి నీ గరులందు విహార మొనర్చు టాప్ప దే, 06 

అని యిట్లు నుమిత్రానం, దనుండు వివిధవినయవాక్య నై పుణ మలరం 

దను వేండినం గాసల్యా తనయుండు వార్షించి నురల( దమ్మున కనియెన్, 707 

రుడు రాముడు బక్ముణ ననాగమనంబున కొడంబడుట. శురుం- 

వత్సా యేను నీవన ప్ర పయాణంబున కొడంబడితి నాతోడం జనుచెమ్లు జనకయ 
జ్ఞ ంబునందు నుహాత్తోం డగువరుణుం డొసంగిన మహోకార్త్యు కంబులును నభద్యి 

 కవచంబులును నక్షయ'బాణతూణీరంబులునో హీవుపరిమ్మృతం బగుఖడ్ల ద్వ 

యంబునుం బూజార్ధం బాణార్యుమందిరంబున నితెవించి యున్నయవి వానిం 
౫ కొని యిష్టులకుం జెప్పి ర మ్మనవుడు నతేండు ననవాసనిశ్చితుండగుచు సుహృ 
జ్ఞనంబుల నందజివలన నామం త్రణంబు వడసి సంభ్ర మంబున వనీష్టగృ్భహం౦బు 

నకుం జని ధనురాదిసాధనంబుల6 గొని రయంబునం బజు తెంచినంజూచి కొల 

_విడంబనంబు సేయక చనుదెంచితి వని బహూకరించి వెండియు రఘువల్ల భోం 

% 

డి ట్టనియె. - 708 

అనఫాత్త, మానుకం బగు, ధనమును విప్రో ప్రో త్రములకు దానము సేయం 

జనుం గాన నివుడె సని దో, డూని రమ; సుయజ్ఞునిం బటుత్వరితగతిన్, 709 



అయా భధ్యాకాండము. 271 

రురు రాముడు వసి స్థ్రపు తు ౦ డగుసుయజ్ఞా రావించుట, :రైుధ్టుం- 

వ, వుభయు మననగరంబున గురుతు. శ్రూపాపరాయణు లగువా రెన్వరు గల రట్టి 
వారికి నుపజీవులకు నధికంబుగా ధనం బొసంగ నిశ్చయించితి వారి నందటిం 
దోడ్కొని రమ్ము శ్రి ల న బ్రాహ్హాణో త్తముల నందజుం బూజించి వారిచేత 

ననుజ వడసీ 'వనంబునకం చపల నని యాన తిచ్చిన నతం డట్లగాక యని 

శే 

తే, 

ద 
వసిన్య పుత్రుం డగుసుయజ్ఞునిని వేశనంబునకుం జని యందు. 710 

అగ్ని శాలాగతుం డై నయతనిభ క్రిం గాంచి మక్కి దుష్క్మరకర్యకారి మైన - 
రామభద్రు వేళ శ్రమునకు రమ్ము స్సు కృత్య్యమంతయును దగ వీశీ ంపు మనిన నతండు. 

సంభ్రామంబున నప్పుడే సంధ్య వార్చి, లత్షణో వే వేతుం డై శుభలతణాభి 
రంజితం బె నరాముని రన్యుసదన, రాజమున శీగె రయమున[ చేజ మలర. 

క్, వచ్చినమునిసుతుం. గనుంగొని యిచ్చ నలరి రాఘవుడు మహీజాన్వితుం డై 
చెచ్చర నెదురుగం జని కొని చెచ్చి సుఖాసీనుం జేసి దృఢతరభ క్లిన్, 78 

ంర్టుర్లు గాము (డు సుయజ్ఞా దులకు ధనధాన్య మణి గోభూషణాదుల నొసంగుట. శ్రురుం- 

జాతరూపమయకటక కుండలసువర్లి సూత్ర గృథితవై వై డూర్యపద్యరాగమణిభూవీ.త 
కేయారాంగద ప ప్ర ృముఖనిఖల శ్రే ఫైభామణంబులచేతం బూజించి. పదంపడీ 
నీతా ప్రచోదితుం డై ము'కాహోర హేమసూత్రరశనావిచి క్ర "కేయూ రాంగద 
వరా స్టరణ నానారత్న విభావీ తహ కామపర్యంళ? కంబు లొసంస యివీ యన్నియు 
జానకీ భవత్పత్ని కొనంగు మని పంచెం గాన్రన నమ్మహాసాధ్వి కిము మాతు 
లద త్తం బై నళత్రుంజయాఖ్యమహోనాగంబు గజసవాస్రంబుతో c సూడ నీ 
వాసంగెదం బర్నిగ హింపు మనీ పలికిన, నా సుయజ్ఞుందు రామద త్తం బైన 
తత్సర్వంబునుం బృత్మిగృహించి సీతా రామలక్ష్మణుల నాళీర్వదించె నంతం 
బ్రియంవదుండును + బర శేవ్మిసముంకు నగురాముండు వ్రీయుండును వాసవ 
సంకాశుండు నగులత్ష్మణుం జూచి నీవు భీ ఘ్రంబున నగ _స్ట్యవిశ్వామి త్ర 
పుత్రుల రావించి నర్షో దకంబుల చేశ నస్యంబుసుం బోలె నానావిధచిశ్ర, 
దివ్యోంబరగోసహ స 'సువర ర్ల రజత మహాధనంబుల చేతం బూజించి సంతుష్టులం 
గావింపుము నిత్యంబును గౌసల్యా జేవి నాలీర్వదించుచు భక్తం జై యాశ్ర 
యించి యున్నతి త్తిరీయకాఖా ధ్యేత్రావార్యుం డై నవిప్రో  శ్రమునకుం బువు 
లంబుగాల గాశేయ చేలంబులును మహోర్డ యానం౦బులునో దానీజనంబుల నొ 

సంగుము చిరకాలంబున నుండి మనగృవాంబున నివసించి యున్నవాని రాజసచి 
వుం డగువాని చిత్రరథుం డనునూతుని రావించి వేయి గోవుల నజూదికంబు 
నిచ్చి మహార్షరత్నవ(స్త్రుధనంబు లొసంగి క్రీతచేతస్కునింజేయుము. కఠక 
లావిప్రా_క్షశాఖాధార్టియులును బలాశదండయు ఏ కులును మృద్వన్న కాములును 
నజ్జననమ్మ తులును నిరంతరస్వాధ్యాయశీలత్వంబువలన నస్యం బేమియు నెటుం 

\ 
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సీ, 

వః 

గనివారు నగుబ్రహ్మాణచారులకు రత్న పూర్హంబు లగునకీతియానంబులును బలీ 

వర్ణ సహస ంబును గర్భ ణప ప్రవీణమహావృషభంబుల నిన్నూటిని దధిఘృతొది 

వ్యంజనార్థంబు గోనవాస్రం ౦బు నొసంగుము మణీ యు వివా హార్థంబు కౌసల్య 

నా శ్ యిరిచి యున్న మేఖిలిసంఘంబునకుం బ్ర క్టేకంబుగా గోసహాస్రంబు 

లాసంగి మటీయు నయ్యంబకు మనోమోదంబు గలుగునట్లు యథెష్టంబుగా 
ధనం బొసంగు మని పంచిన నతండు యథో_క క్ష ప్రకారంబున ఛావ్యాణో త్రము wet 
లకు ధనదునిపగిది ధనమణివస్తాదు. లొసంగ నంత నారెఘుపుంగవ్రుండు 

బాప్పుగద్దదకంః సె తేన నమ్రాల నిలునం బడ్ యున్ననిజ భృతుస్టలకుం బ్ర బ్ర తేర్ట 

కంబుగా 'ననంత ద్రవ్యం బొసంగి నా వచ్చునందాక నామండిరంబును "లక్షీ 

ణునిగ్భహాంబునుం గాచికొని యిచ్చటనే యుండుం డని పలికి వెండియు? 

బరమదుగఖతు లై యున్నవారి నవలోకించి ధ నాధ్యము రావించి ధనంబుం-బె 

వసనుడు నతం డ డట్ల కావింప రాకీభూతం "బె బె నయమ్మహోధ నంబంతయు బాహా 
ళ్ 

(రు భృత్యులకుం గృ పణులకు ౫ చాలవృద్ధులకొసంగు చుండెనాసమయంబున. 

చిరు శ్రజటుం డనుబ్రాహ్వాణో శ్ర తముడు రామునికడ క తెంచుట. దతం 

చతురుండు గర్లవంశే జుండు పింగళ నస్హ? డనఘుండు త్రిజటాఖఘ్యిం డగుద్విజాన్వ 

యా గణి గల డొక్క డాతండు ఫాలకుద్దాలలాంగలముల? దాల్చి నిత్వ 

ముడవీఫో తతవృ త్తి నాశలి దీక్చచు నుంచ నాతనిభార్ట్ర మయొనర నపుడు 
దారకులను జూచి డారిద్ర స్థీమున బొక్క, తనపతితోడ ని ట్లనియె చేవ 

. ఫాలకుడ్రాలకము లటు పాజువై చి 

త్ర నదాన్య శేఖరు రాము దడయ కిప్పుడు 

గాన జనుము దారి ద ప్రంబు కన నగు ను 

హాత్త నావచనంబు సత్యంబు జువ్వె 715 

. అన విని భూస్టు.రంద్రుండు రయంబున దుశ్ళద కాటి మేనివై 6 

దనరం బ్రదీ వ్పపావనేవిధంబున హేౌలి క్రియ నషలుంగుచుకా 
వనమున నుండి తేన్షయు నవార్యుగతిం  జనుదెంచి సజ్జన 

ప్రణుతగుణాతి లేకుం గు రామునిముంగ~ల నిల్చి యి టనున్. 716 

రుతు రాముడు | క్రిజబునికి బహుసహ్మ స్తంబులు గోవు లొసంగుట. ద్రాత్తుం- 

రాజనందనా యేను బహాపు త్ర కుండ ధనంబు 'లేమిం చేసి బాలకు లశనాబ్బా 

డనంబులకు దురిఖంప వారి నరాక్సుట కుపాయంబు లేక దారి ద్యంబున 

కంకు నొండు కష్టం బెద్దియు లే దని తలంచుచు దానిం బౌావికొన వదాన 
శేఖరుండ వై ననీకడకుం 'జనుచెంచితి ననిన నారాముం డప్విప్రు,నింజూచి చిటు 
నగవ్చు నగుచు _ నామందలోం గలగోసవాప్రంబులలోన నొక్క_సహా స్రంబు 



అయో భ్యాకాండ ము. 2798 

ప్రత్యేకంబుగానే నొసంగలే దీదండం బెంత దవ్వు ఏచి వె వై చిననంతదన్ర్వ నిండి 

యున్నగోజూతంబు నీకొసంగాద నని పలికిన నవ్విహ్రండుసంకుమ్టుం డగుచుశీఘ్రం 
బునం గటితటంబున శాటి బిగియించి భుజాబలంబుకొలంది దండంబు విసరివై. 

చిన నది సరయూతేటంబునతి కృమించి బహుుసపహా స స్రృసంఖ్యాతం బగు గో. వ్రజం 

బున వృషభసన్నిధిం బడిన నారఘూ 4 శత్రముండు సంతనిల్లి యన ఎహీసురులగాంగి 

లించికొని సరయూతటపర్యంతంబు ని నిండి యున్నగోవుల నన్నింటి గోపాలకుల 

చేత శేస్టుంబున నతనియా శ్ర మంబునకు. చోలించి బహూకరించుచు ని ని ట్లనియె. 

. దివ్య నుననీ ప్ర భావంబు సుం గోరి, యనభఘ చరిత వినోదార్థ నుంటింగాక 

నదటుపడి లోభ బుద్ధిచే నన్నవాండం గాను డయ సేసి నామిాందళ గల వలదు... 

. ధనధాన్యకోశ సంపద, లనవరతము బ్రాహ్మాణార్థ మగు గాదొకొ నా 

మన మెప్పుడు గోబ్రా హణ, జనరతుణమందుం జిక చతురత నొప్పున్. 519 

_ంర్టుర్లూ రాము6డు దళ రథద। రృ్భనంబున కేగుట. శ్రుతం 

. మహాోత్తా యతివృద్ధుండ వై వె  నభవదీయదురత్యయళ కి క నబుంగం గోరి చేత 

నీదండ ప్రతేప ఇమా పార్థం నుద్దేశించి ప్ర వోదితుండ వై తివి నప్పు కంక. 

ననస్టం బె  నదాని నెద్ది “తుని వరింపం దలంచితి చేని నిర్వశంకుండ వై చె సుంపు 

- మొసంగెద నివ్వాక్యం బుపబారమా తృంబు గాదు సతస్టంబుగాం బలికితి. సం 

కోచంబు వలనదు నాచేత నుపార్టితం చ బె నధనం బంతేయు విప్హస్తయోజనసం 

పాదనారం బని యటజుంగుము భవాదృశులయందు సమ్యుకి స్ప్రతేపాదనంబుచేకే 

నాకు నితాంత వ్రీతియశంబులు. గలుగు నని పలికిన నారఘుపతివచనంబుల 

కలరి యన్విప్రొ_కే శేముండు గోసమూహాంబునుం బైల గ తి ౫హీంచి యశోబల కీ వ్రత 

సుఖంబులు గలుగు6ంగాక యని యారఘుపుంగవు నాకీర్వదించి భారార్టసహి 

తుం డె నిజాశ్ర మంబునకుం జనియె నంత నారాముండు వ పృతిపూర్ల కాన 

సుం జై ధర్మయుక్త కపషరా క్ర మార్జికేం బై ననిజధనం బంశేయు యథార్హ్యసమ్మా 

నవచనంబుల లనుషలాలించుదు దిపిజనువా హృ ద్బృత్యజన దరిద్రభియో స్వోణులకు 

నందణికు యేష్టంబుగా నొసంగి సీతాలత్లు ణసహితుం డై మాలానిచయ 

సమాబద్ధంబులును గంధపుష్పాద్యలంకృతం బు లగుఖడ్డాదిసాధనంబుల ధరించి 

పితృసందర్శనోత్సుకుం డై జ రాజమార్లంబుః బట్టి తదీయమందిరంబునకుం బోవు 

చుండె నప్పుడు పెౌరజనంబులు బహ్మ్బుజనాకులంబు లైన రాజమార్లంబులం 

జన చేరక ప్రాసాదవార్మస్టవిమానా గృంబు "లెక్క వరి తాత పశుం డై పాదస 

వారంబునం జను రానుభ'ద్రు నవలోకేం చి కోకవ్యాకులితేచిత్తు లగుచు మొగం 

బున డె దై న్యంబుదో (పం దదులో నిట్లనిరి. [౭0 

. అనుపమలీలం బెక్కు_చతురంగబలావలు లేమహాత్తుని 

చ్వనుకొని వోవు నట్టిరఘుపీరుపిజుంద సుమిత్ర పట్టే జా 

55 



274 గోవీనాధథ రామాయణము 

జనకజతోడ రా నొకండె సంబ్రమి రై మె చను చున్నవాంచు గ 
నాను డకటా విరించి కఠినుండు గదా తలపోసి చూడన్. 721 

శే, అతులిళై వై శ్వర్యసారందగపచు యాచ,కులకు సకలేష్ట ఫలదాయకుండు నయ్యు 
ధర్యగారవమున(జాలడదం డి వాక్ళి,మనృతముగ జే జేయందలపోయండ య్యునేండు. 

తె. కాంతతోడ నేసాధ్విని గనుంగొనంగ, నభ, చరభూతముల కై న నలవి గాక 
యుండునాసీతనీవీంచుచున్న వారు,పురములోయగల పురుషం లందజును నేండు. 

సే. సుగుచిరాంగరాగార్హ్డ యు వోణ గంధ, సేవినియు నై నసీతను చావ మందు 

మొనసి ఫీత్రోసములునర్ద మనవరతము,దీనతయును వై వర్ష మొంచింపకు న్నె 
యయ జను లందలణు రాముని; జూశి సలుతెజంగుల విలపించుట. ర్చైరైలా 

రా ఇన్ని తలరిపు లేల మను జేళ్వరుం డిస్పుడు సత్త మూంది యా 
పన్నశరణుస నీసుజనపాలునిః బ'ల్కె_డుంగాక యట్లు కా 
దన్నను ధాాత్తి నెంత కఠినాత్త్యకు. డై నసుతుకా “సునీతిసం 
పన్నునిం ఇా వాసే నిందబకుం ఇ చార్సీకి యొంటి మనం దలంచునే. 725 

కే, పుడమి గుణహీనుం జె జైనను బుత్రువిడువం, డెందుజనకుండేఘునునియహీననృ త్తి త్రి 
చేత సతతంబు జనము రంజింప "పడియె, నట్టి రాముని విడుచు నెయవనివిభుండు, 

తే, దవుము నీలంబు శ్రుతమును శమము నయయు 
నాన్ఫశంస్యంబు ననిడు నీయాఆటుగుణము 
లనవరత మోారఘుసాగస్నమి ననఘచరితు 

నింపు సొంపారం నలంకరింపం జేయు. 727 
ఆ, అట్ల పుణరిపురుము( కడవికిం బోయిన, ఘర కాలశథుష్మ_ ఘన జలాశ 

యమున నున్న మిల యట్ల లోకము దుఖ, తే ప్పమగుచు భీతిం దల్ల డిల్లు.728 
చ. ఇతండు జగ త్కు_జంబునకు నెంతయు మూలము సర్వభూతముల్ 

సతతము పువ్బ్పపల్లవ వపలంబులు గావున నీత్రి లోకస 
మృతు పరి వీడనంబున సను సజగంబు విప పన్నతేం బరి 
ప్త ముగు మూాలఘాతమునం 6 బుహప్పఫలోపగశాఖుకై వడిన్, 129 

ను, 'అతులోడ్యానముల౯ గృహంబులను మాన్యవే త్ర తవిత్రాదులం 
జతురత్వంబున. దో, చి వుచ్చి మన మో సౌమితి త్రిమాడ్కి. నము 
న్నతసౌహార్షము దోప నీరఘుకులో త్రంసంబు వెంట నృతీ 
సుతవర్షంబులం గూడి వోద మిచటకా కోక్రింపా నేటికిన్. "780 

వు, లలితై శాంకస మానవక్తు డగునీ రాముం డరణ్యావనీ 
స్థలికిం బోయిన వెన్క “బాడటిననద్ద, ౦ బట్ల ని నే సైజ మై 
ఖలచితాకృతి నొప్పు నీపురములోం ఫే గై కేయి డా నొంటి వ 
ర్రిలుం గా శేటికి నిచ్చట౯ా మన నవ్వ శ త్తి బృవ _ర్హింపంగన్, "78 1 



ఆః, 

వే 

అయోధ్యాకాండ ము. విగ్ 

'రాఘవుండు లేనిరాజ్యుంబు కాంతార, మన్ముహోత్తుం వున్న నదియె పురము 

మనము రాము గూడి మను టొప్పుం గైక పా డటిన వీటనుండి వజలుంగాక, 

-ంధ్రట్టు రాముడు దశరథునకుం దనరాకం దెల్పుముని సుహుం ౦ త్రు, నియోగించుట. చాఢిం- 

మాజీయు సముద్ధ్భృతని మెపంబులును బ్ర బ,భగ్నాంగణంబులును నపనీతధ నభూ 

వణ పళుభా న్యంబులును నపన్భాతశయహ్యా సనాదికంబులునురజోవకీర్ణంబులును 

గృవాదేవతాపరిత్య క్ష కంబులును సముద్భిన్న బెలపరిధావన్తూప. కాన తంబులును 

నచేతోదక శే సెచనధథూమంబులును హీంనస మ్హార్ద నంబులును సంప్రణ ష్టపూజూా 

గ్త్ యాగముం త్ర పహోమజపంబులును కూనురాజమోభయు క్ల కశలయుజేతం 

బోఅెం బ్రభగ్నరబులును భిన్న'భాజనంబులు నగుచు ళూన్యంబు లై అఆ మనచేత 

విడునం 'సడినసదనంబులం గైకొని కై శేయి శూన్యకుడ్య ంబుల కాధిపతీర్ణింబు 

సేయం గలయది మన నుందజుము వసంబునకుం జనిన న స్మన్భయభితేంబు త 

గజసింహోదిమృగంబులును విహంగమంబులును సర్పంబులును వనాంతేరపరగత 

ప్రస్థబీలంబులం బరిత్యజంచి మనవేత సంత్య క్షం బె నయీపురంబు. ట్ర వేశిం 

పం గలయవి మన మాయరణ్యమధ్యంబున రామునిం గూడి సమానసుఖదు? 

ఖుల మై పురంబునందుం బోఅ సుఖాత్తుల మైయుండుద మానై చేయి సపుత్ర 

బాంధవ యై తృణ మాంస ఫలాదంబు శే లై నపకువ్యాన్రుమృు ౫దిగీజంబుల కాట 

ప ట్టయినయీనగరంబు పాలించుచుండుం గాక యని యిట్టు పురజనులుపెక్కుు 

విధంబుల విలపీంచు చుండ వారిదీనాలాపంబులు వనుచు నునోవికారంబు 

నొందక నిశ్చలుం జై నుత్తమాతంగగమనంబునం జని యన్నర శాద్టూలుండు 

వై లాసశిఖరాకారం ' మెనవితృమందిరంబు జాయం బోయి వినీతపీరపురువం మైన 

రాజూాలయంబు. బ్ర, వేళించి. యచ్చట దు[ఖపరివీడితం చె కూడి యున్నజనం 

బును ఏీవీంచి తా నార్తస్వమాపుండు గాక చిటునగవు నగుచు మెల్టనం జని 

ధర్మవత్సలుండు గావునం దండ్రి చేత ననుజ్ఞ (గొని వనంబునకుం బోవుట యుచి 

శం బని తలంచి ద్వారమధ్యగతుం జై ననుముంత్రు, నాలోకించి నారాక మహీ 

నాథుని కెజింగింపు మానవుడు నతండు సంతాపకలుషేం ద్రియుం డగుచు 
రయంబునం జని యభ్ధంతరమందిరంబున రాహు గస్తుం జై డై నసూర్వ్యునిపోలిక 

భస స్మచ్చన్నుం డగువై శ్వానరుచందంబున నిసోయం బగుతటాకంబుపగిది 
దు8ఖపరి త్ర స్తుం డై యున్నవానిం బరమాకులచేతస్కుం డగువాని రామునిం 
చేర్కొనిప పలపించువాని దశరథుం గాంచి వివిధ వా క్యంబులం బ్రస్తుతించి నిటల 

ఘటితాంజలిపుటుం డై యిట్లనియె. 783. 

అనఘ భనతుు_మారు(డు వనావనికిం జనం బూని రత్నేముల్ 
ధనమును విప్రసంతతికి ద_త్తముం చేసి క ఎతాభ్యనుజ్ఞం డై జె 

_జాకనికిం జెప్పి మోావలన సమ్మతి గైకొని పోం దలంపున 



9176 గోరీనొథ రామాయణము 

నృనివడి వచ్చి ఛానుకులనాయక వాకిట నున్నవాం డాగిన్. 74 
సే, అధివ రశ్శినహా స్సృసమానృతు డగు, భాస్మ_రునిచందనున సర్యపార్షి వగ్వణ 

పరివృతుం జరు యున్న నీవరకుమూరు,శిష్టసమ్మతుం గరుణ నీయ ంపు మిప్పుక్తు 
శె, రాజ కేఖర నీ వంబరంబు కరణి, గరము నీహ్పంకుఃడప్పు వముహాాిభునుండ్ల వవి Pe ప్ ం - బళ లా జ టి ణు సద్భశే గాంధి రున్చిడన్రు మజీ సతి వాది, వఖలధ రృజ్ఞాండన్రు పుకూ, నరయు మని, మ. ఆతం డాసూణభేకు మూత్రం గన్లొని సుమంత్రా నీవు మ్రంబె మా 

రా రసం? ) శః న చ గొ ) గ్ పు ~~ 

త్పెతులం దోడొంని రమ్ము స్య మనిన నాతేం ట్లు “కావింప క 
సలీమా 8త్వూభ్రితాగ్రస పశత భార్యా వేష్షితుం డై వెసం Ir రాని థై —5 6 ల _ బతీ దా౭గమ్మఆు రాము దోడుకొని రమా నూత పొవ్లూ యునన్, 787 లాటీ శ టీ 

రురు రాముడు సుమంతుడు నంట రగ దళరభునికడ కేగసతూ యయుం- 
క. పతిపనుపున నతం డారఘు, పతిని సుమితాతేనూజ వసుభాతేన మా 

యుతిముగ నెంతయు సత్వర, గతిం దోడొ్క-నివవ్చెం దతృకాకంబునకుక్స్, 
ఉ. అంత మహీనరుండు ఘటితాంజలి మై చనుజెంచురాము స 

ఖంతనె చూచి కన్ను గవ నృశ్రులు గుమ్మం దుకఖశోకవి 
క్రాంతమునస్కు_6 డె ధృతిదొలంగి కడంగినమూర్భతోడ న 
త్వ ంతేరయంబు'నం బడియె నప్పు డీలం బెనువమ్రూ,నుకై వడిన్. 139 

చ. పలి తెజు, గలం జూచి బహుభంగుల శోకము బట్ట లేక త్ర 
.._ త్పతు లతిదుుఖ -వేగమునం దత్సదనాంతరకుడ్య భాగ ముల్ 

ప్రతినినదంబు లన వికొలంబుగ నేడ్చుచు గాఢధమూర్భచే 
శీ తిపయి వ్రాలి తేల్లడముం జెందిరి నాడినతీలెలో యనన్. 7140 

ఈ. అప్పుడు రామలత్ష్మణులు నారఘుపీరునిం గాంచి యాత్త్మ్యలో 
మువ్పీరి గొన్న కోకమునం బొక్కుచు డగ్గటి గ్రుచ్చి యెత్తి జ 
రొ ప్పుంగ మంజుశయ్యపయి నుంచి వచోమృతసేచనంబునక౯ా 
దెప్పర మైన తాపమును చేరిరి తల్లులు వెంట చేరన్. 741 యా 

cn 

రుడు రాము కు వనమునకుం బోవ ననుజ్జ యిమని దకరళ్లుని వేడుటూ. శురుం 
వ. ఇట్లు దళర ధుండులబ్జసంజ్ఞుండై వేడి నిట్టుూూర్బులం గందినముఖా రవిందంబుతోోం జెలువజే యున్న ౬ దండ్రింగని సికావల్ల భుండుకృ తాంజలిపుటు ంజై యిట్లనియె. 
క, ేవా వమూకశంద ఆకును జేవర వటు గాన మిరు ధృ తిం బూనడు యర 

కాష్టవనికిం జనల బూనిన, నావంకం గృ పొవిలోకనంబునం గనూ౭డీ, 148 
క. జానకీయు లత్షుణుండున్ను బూనీక నాతోడ విపినభూమి నునిక్ ఊం 

దానం గోరిరి గానక, మ్యూనాథ యనుజ్ఞ యిమ్ము మామున్రపరకున్ 
చ. అనవుడు భూమిభ ర వహృడయంబున నెవ్వగ నివ్వటిల్ల రా 

మునిం బరికించి యోాపురువభూవణ వైక్ వర (పృదానరూ 
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పనిబిడదీర్హృ పాశమున బద్దుడ నె నె తీ నను౯ సునీతిదూ 

రుని వడి నిభ గ హించి యేవిరోధముగా మహీ నేలు మి త్తటిన్. 715 

ఉ. నా విని రాఘువ్రుండు రఖఘునాథున కిట్లను శేలు మోడ్చి నో 

శ్రావర నీయనుజ ను నిరంబున6 బూని ఏ చతుర్హ శాబ్లము 

ల్యోవిం దండకాటవి నివాస మొనర్చి కృతేవ్ర "వతుండ నె నె 

తావక పాడపద్యములు దప్పక గొలల వతుః గ్నోమ్మణన్. 7116 

తే, రాజశేఖర పెక్కు_వర్భ ములు నీవ, పుడమి యేలికి వక్యంతపుణ్య సూరి 

వై 3 ననిన్ను వమృపావాదింగా నొరుల జాల నిప్పుడే నడవికిం జనెదం దం ౦డ్రి,. 

యతడు దళరభ్గుండు రామునికి ననమునకుం బోని ననుజ్ఞ్వ యొసంగుకు. శ్రుశ్రిలా 

క. ఒండు డలంపక నను నన, న. బంప్ను మో తమావర యన నా, 

ర్రురే డయి సీతాపతి కాతం డిట్లను6 7 గైకక్రూరతేను బ్ర రింపన్. 748 

శే, వివిధభంగుల నివాలోకవృద్ధి కొజుకు 

వితతముగం బారలౌకిక హితముకొ అకు 

మనుకులో త్తమ పునరాగమనముకొజకు 

స్వస్తి యగు మంచి తెరువున వనికిం జనుము, 749 

చ, అతులిత సత్యధర్మ వినయాన్విళచిత్తుండ వై. ననీదోస ' 

మతి నింక గృమ్మణించుటకు మాకు నళక్యము గానం గాన కు 

న్నత గలి చేస ముచ్చట వ్ర వతం బొక వై ఖరి సల్పి వేగ స 

మృతీం జనుదెమ్ము సంతతశోభస్ఫురితుండ కవు గమ్ము పుత్రకా. 750 

ఉ, తల్లీయు నేను * జాలం బృ్రమచంబునయ గావితముల్ ఘటేంపంగా 

నుల్లము చల్ల నై సిరుల నొందుచు. భృత్యుల కెల్ల చీ తి సం 

ధిల్లంగ నీవిభావరి సుధీనర నాకడం బుచ్చి సాధ్వాసం 

బల్బన చేర్చి శేపకడ నంపక మై చనుమా వనోర్వికిన్. 751 

వ. పుత్రా నాకు బ్రాయంబు చేయుటకు సె ర వ్రశ్వరస్టంబు విడిచి హితజనంబుల: 

బరిక్యేజించి వనంబునకుం బోవ నుప క్ర మించితి విక్కార్యం బతిదుహ్క_రం బెన 

యది గదా యని పలికి వెండియు నిట్టనియె, 752 

మ, కలితచృన్నకృ ళానుకల్ప యగునీకై శేయిచే నెంతయుం 

జలిక ప్రజ్ఞుండ నై జతి నీదువనవానం బించుకైన న్లుణో 

జల నాకర్థిం 'వ్రియంబు గాదు విను మే సత్యంబుగా. బల్క్ తిం 

సలకాలంజును “స వెజబుంగవె జగత్కల్య్యాణ మద్భావమున్ . 758 

తే, అనఘ కులనృ త్తసాదిని మెసక్రైక, చేత సం పృచోదితుండ వై చెలగి యిపుడు 

పరల వంచించి యడిగినవరము నర్థ వంతము జేయ బూనితి వెంత యరిది. 

"లే, ఘనతే నన్ను పీానృతకథునిం గా, జేయు టది థ _రృరతంండవు 'జ్యేస్టుసుతుండ 
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వర్క_వంశ ప్ర దీపుడ వలఘుమతిని, ఛార్రికుండ వై ననీకుం జతృంబు గాదు. 

క. అని యీూగతి విలపించుచు, నునుజవ రేణ్యుండు వలుకుమాటకు దీనా 

ననుడై యతండు సుమత్రా, తేన యుడువినుచుండ మజియు. దరి డి  కిననియెన్, 

కే, ఇపుడు పొంజెడి గుణముల నల్లి యవ్వ, రిత్తురటుకాన ఛానుకు లేశ యిచట. 

దడయంగా నేలయిప్పుడే వెకలియడవి, కరుగుట యెనాకు గెంతయునర్హనుగును, 

క. తరణికులో_త్రమ నాచే, నిర వందంగ విడువం బడిన యూసర్వమహి౯ 
వరము సఫల మగునట్లుగ, భరతుసకు నొాసంగుం డిపుడు ప్రాభన మలరన్ = 15% 

నీ, అవనీశ వనవాసమిందు నిశ్చిత యయ్యె పరంగ నానుతి యది దిరుగ దింకం 
గరము సంవ వీ తితోం గకకు మాచేత డ త్ర మైనవరంబు దప్పకుండ 

భరతుని సా, నూ, మ్రాజ్యపట్టభద్రునిం చేసి జగతి సత్యప పృతిశ్రవుండు వగుము 

నీనియోగంబున నెజిం బదునా ల్లైండ్లు వనచరయుకుండ నై నని వసింతుం 

ఆ. గౌతుకమునం బ్రియసుఖంబులకొజికు రా, జ్యంబు నిచ్చగింప నధిప యేను. 
మీరు చెప్పినంత మెయికొని గావించు, టదియె -కోరువా(డ ననుదినంబు. 

డు రాముడు దశరథు నూరార్చుట. శుశుం 

క, మనమున శోకము విడ్నునవ్రము, కనులా బాప్పుములు నింపంగా వలవదు మే 
దినిలోం దటినీవల్ల భుం డినకులనర యెన్నం డైన నింకునె చెపుమా. 760 

దేవా యేను రాజ్యసుఖంబులును జీవితంబును సీతనుసర్వ కాముంబులును స్వర్షం 
బు నైన మనంబున నిచ్చింప మహానుభావుండ వై ననిన్ను సత్యయు క్ర్తునింగా. 

జేయుట యొక్క_టియె యిచ్చించెదం బ్రత్యతుడై వభూతుండ వై ననీసన్నిధి 
యందు సత్యసుకృతంబులు సావఖ్నీ గా శపథంబుండేసితి నేనొక మణంటైన నిప్పు 

రంబున నుండ నోప సంకల్పితవనగ మునోదో్య గనివృ త్తి తి నాకుం గలుగచనేరదు 

నీవు కోకంబు విడున్రుము ననంబునకుం జనుమని యేను 7 గ శీయిచేతం ద్రార్థితుం 
యట్ల సేయం గల వాండ నని నీయకొంటి దాని న సత్యంబుగాల బేరిపా 

లం: చువాండ్ నీ విమనోవ్యథ విడిచి యెప్పటియట్ల స్వస్థ చిత్తుండ వు గమ్ము 
అల్లో 

వ శౌంతవారిణాకీర్ష ంబును నానాపజీ గణయుతంబు నగువనంబున సీతాల 

కణసపితుండనై యథాసుఖంబజుగా విహరించెద లోకంబున బేవతలకె వైనం 

దండ్రికంకె నాండు దైవంబు లేదని యార్వ్యులునొడువుదురు గావునంబ బ్రత్యవ, 

జె నస్వరూపుం డై డై నతండ్రి వచనంబు యథో క్షప్రకారంబున నిర్వర్రించెద. 

క. నరనాథ చతుర్దశవ, త్సరము లరణ్యమున నుండి  కడయక వురలం 

బురికిం జను జెంచిన ననుం బరికించెదు నీమనమున వగవకు మింకన్*, 762 

"బే, అనఘ యూబాష్పుగళ మైనజనము లెల్ల ౧దగువిధంబునంబెర్పంగందగినమిా రె 

తాల్మివిడిచి చియిబ్భంగి సంకాపముండ, నింకనినుంబేర్చు వారెవ్వరిచటంజెప్పువుః 

శె, మ్షీతినరో త్త తవు నాచే నిసృష్ట మై మెన్స సొగరపురాద్రి కాననసంయుత ముగు 

a 

వె 
గ గల. 
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ధరణి యంతయు. జేకొనిభరతుండేలుంగాకనీమాట కనృతంబుగలడె ఆధిప. 

క, ఫలమూలంబులు మెసవుచు; సొాలయక గిరినదులు వేడ్క? జూచుచు సాఖ్యం. 

బలరారం గౌొననంబునం గలయంగం జరియింతు సుఖవి గ మ్మిట నీవ్రన్, ₹63 

దుమ సునుం త్రుండు క వేయి నధిశేపించి దూజుట, శురుం- - 

వ, అని పలికిన నద్దారారమణుండు కోకసంత ప్పచిత్తుండై. కొొడుకుం గా ౧గిలించుకాని 

మూవావిఢేషంబున రోదనంబు సేయుచు నౌక్కి_ంతశే సెపు నప్పచేష్టితుం డై 

యుంజం 7 గై వేయిదక్కం దక్కిన రాజపత్ను లందణు పహాహాకారంబులు సేయు' 

చు మూర్భాక్రాంత "లై "తెరి సునుంశ్రుండును దుళఖాతిశథయంబున వినష్ట చేత 

నుం డై ధరణిపయిం బడియె ని ట్రంవజుం సొండొనకసేపు ఏివళు లె హఃపశకా 

రంబులు సేయు చుండి వెండియుం డేజీినయనంతరంబ సునుంశ్రుండుకటకటం 

బడి కోధాతిశయంబున విరంఠంపంబు సేయుచు నిట్టూర్పులు పుచ్చుచు 

బొమలు ముడినడం గన్నులం గెంజాయ రంజిల్లం గై గై శేయిదిక్కు మొగం బె 

మహీీపతినునోవిధం బంతయు నెజింగి నిశితరబు లగు వాకృరంబుల చేత నేవి 

హృదయంబు గంపింపం జేయుచు వజో9పమానంబులగు వా కర్థంబులందదీ య 

మర్శ్యంబులం గలంచుచు దేవి యెద్దాని చేత భర్హయు స్థావరజంగ మాత్ర కం 

చె సనర్వజగంబునకు నాథుండు నగుదశరథుండు విడువం బడియె నట్లేనీకు 

నింకం జేయరానికార్యం బొక్కింత యైన గలుగదు మే హీంద్రుందునుంబో లె 

నజయ్యుుండును మహో శ్ర లంబునుం బోలె నప ప్రకంప్యుండును నోహోర వంబునుం 

బోలె నత్షోభ్యుండు సగునుహీ పరి నీకూగర వ్యా పారంబులలరితపిం పం చేయుట 
వలన నిన్నుం బతిఘ్న్ వనియు.. గ్ర వుంబునం గులఘ్ని వనియు6 దలంచెద నని 

పలికి వెండియు నిట్లనియె. 766 

తే. తనయు లాకకోటి గల్లిన ధరణిలోన, నంబుజాశ్నీ కి భ ర్హృమనోనుసరణ 

మరయ నిఖలార్థసాధన మె జెలంగుల గానం బతినింక నేంచక గావు ముల. 

"జే. అతివ యితూర్పకుకులవిభుం డితండు సుగతి కరిగినయనంతేరంబ జ్యేఘ్రానుపూ ర్వ 

.. కముగ రాజ్టభారముం దొల్పగలరు స్పుత్రులిపుడు తేద్గర్య మేల లోపించెడకట 

వు, అమలుం డీన్ఫపు( డట్టివానిపయి. బూరాగేచారఢక, రబ యొ 

నము నొందింపం దలంచి తీవు జననింద న్నీ సుతుం డాధిప 
త్య ము గావించుచు నుండనిమ్ధు చెలువొంద న్మేము నిత్వంబు దా 

వమున న్రాముని. గూడి నిశ్స్చయముతికా న శ్రింతే మిచ్చారతిన్ . 769 

ఆ, యోగ్యుం జై డె నపిపు ఫ్రం డొక్కరుండై న నీ, విషయనుందు నిలిచి వలయంజూల. 

డట్టిపాపక ర్య చంచిత తేన cy జెట్టందన మింఆేమి చెప్పవచ్చు. 770 

శే, రామునకు నెగ్న సేయం దలంచియున్న, నీకు బ్రహ్మర్షి వాగ్దండనికర మేల 

హింస సేయదు నీవు కాలిడిన పుడమి, వ్రయ్యతై ఫోన జం చిత్రంబు గానె. 
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'తే. భర్త కెప్పుడు భవదనువ ర్తనంబు, కోమలి నృభా ప్ర యాసంబుకొఅకు నయ్యె 
రవముణిచూతంబు(ద్రుంచినింబమును బాలుంబోసి'పెంచిన మధురివుపుట్టంగల బె. 

వ. అని కోపంబుపెంపునం బలీక్ వెండియు మర్శవచనంబుల ని టనియె. కవ 

కో తల్లి కిని బోలె నీకును, నుల్లంబునం గూ)రచింత యొప్పుచు నుండుం 

గ “కనంగ వలదు -వేంపకుల 'దెల్లంబుగ విసమ కాక తీపు గలుగునే. 774 

-ందైయూ సుమంత్రుండుకై 3 కేయిత ల్లిదురాచారంబు లుగ గడించుట. శ్రియం 

వ అది యెట్లనినః దొల్లి భనజ్ఞనకుం నగు శేకయమహీనాథుం డొక్క యోగవలన 
సకలభూతరుతార్దజ్హా నవిమయకం బై నయొక్కవరంబు నడని తత్ప్రభావంబున 
సర్వభూతరుతంబును దదభిప్రాయంబు సజీంగె దానం చేసీ పళుపవీ మృగాదుల 

వచనం బశనికి విదితం బై యుండు నంత నొక్కనాం డదరారమణుండుశయ న 

'కాలంబునందు నొక్క_జృంభ నామకం బై నపక్నీగుతేంబు విని దానియభి 

ప్రాయం బెజింగి నప్వన నది విని మృత్యు పాశంబు నభిలవీంచుచు మోతన్లి 

కోపించి హోసకారణం బెజింగింపు మనిన నతండు తత్స) కారం 'బెజింగించిన 

నిప్పుడు నాకు మరణంబు సంభవించు ననిన నది వినక నీ వెళక్లున లెస్స నాకున 

వ్య్సుటకుం గలిగిననిమి త్తం బెజింగింపు మని నిర్బంధించిన నన్నరవరుం డప్వో 

ధం బంతయు వరదాయకుం డగు యోగి శెటీంగించిన నతండు మోపహావశం 

బున నాలికిం జెప్పి మరణంబు నొందక డాని నిరసింపు మనిన న క్కే_ కొయుండు 

గురువచన ప కారంబున భార్యను నిరసించి మృుత్యువుం దిరస్క_రించి సుఖ యె 

కుజేరుండునుం బోఆ యథాసుఖంబుగా విహరించె నిది మాతల్లి వృత్తాంతం 
జెల్ల వారికీ, డెల్ణం బె మై యున్నయది యట్టికూ/రచి త్తకుం బుట్టిననీకు మంచి 
గుణం జేలదొరకొ దల్లియట్ల నీవ్రనుదుర్ద నా చరిత మార్లస్థితవే. మూాహాంబున 

మహీపతిం జంపం ట్ట పుత్రులకు దండ్రి గుణంబునో బుత్రికలకుం దల్లి 

గుణంబును నిక్కంబుగా సన్ని హితం క్ష. యురడు నీవును దల్లిసుణం బంగీ 

కరించి జనాపనాదంబున కోర్చి మహీపతిచి త్తంబు గలంచెద విన్నహీపతి hl 

మధ్యంబునం బలికినరామా భి పే.కంబునకు విఘ్స ౦బుం జేసితి వేని నితని కస? 
దోవుంబు నచ్చు జ్యే నిం బరివారించి కనిమ్టు నభివి కునిం జేసిన అధర 0 
బుసకు పోని వాటిల్లు నిమ్మనాజపుంగవుండు చేవరాజసమ ప్ర భుండును న్. ర్తి 

రభుండును సత్య నోదియుల గావున నమ్మహో తున క్ట పయకశరబు గలుగకుండ 

సత్యంబున నుజ్గరింపు మని పలికి వెండియ నిట్లనియె. 7175 

డు సుమంతు 6డు కెకేయికి నీతులు చెల్పుట, శుణుం 

చ. అనఘచరిత్రుం డీరఘుకులాం బుధి చంద్రుండు 'రాఫఘవుండు కా 
"వనమున ీగుచుండ నుడునాథుండు అేనితమి స సభంగి శో 

భనరుచి దక్కి దిక్కు సెడి పాడజ్ యున్న పురంబులోపల 
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న్మనుజు డౌకండు ని నిల్చునె వ వనంబున కేక దుష్టచారిణే. 

శే, రానుభద్రుండు దండ కారణ్యమునకవిం, జనిన నీ కపవాదంబు సంభవించు 
వంశధర్య "మునకు హోనివచ్చు మనుజృపతికిం దీర్పంగ రానియాపద ఘటిల్లు. 717 

క్ష, కావున కణేకధునదో, సూవపహా మగునీవిచార మటు వో నిడి సీ 

తావిభుని సక కల రాజ్యు; ( స్రైవిభునింగల చేయు మిపుడు చిత్త తము లలరన్, 77 

శా, నీతానాథు. డశెషరాజ్యపదవీసింహాస నాధ్యము 
డై 

శోతోజా తసమానమూూ. రులు నృపక్రేష్ట ము ల్బుమి త్రాతనూ 

జాతు ల్ని శననయుండు( గొల బ్రజలకా సం ప్రీతితో చేలా 

బూతాత్ముం శగురాజు కాన కోరుగుం బూశాస్టేధిపవ్ర వ్ర క్రియన్. 779 

. అని యిట్లు పెక్కు భంగులం బనివడి సూతజుండు నీస్తఫామతముం మె 

శనిమొటల న్యాయ ప్ర పవ,చనములం నొంతవడ్తి ధర్మా సరణిం బలికినన్, 250 

పడంతుక దుర్శత ముది తౌ, విడువక జనులాడుసడికి చేజవక మదిలో? 

నోయ్ మత్సర, ముడుగక మటుమాట వలుక కారకయుండెన్. 
వ. అంత నమ్మహీనాథుండు ప్ర పకిజ్ఞావీడితుం డై డె నిట్ట ర్పునిగిడించి కన్ను ల బపు 

కణంబు లొలుక సునుంత్రు దిక్కు మొగం బై ' రత్నసంపూర్షంబు లగుచతుకి 

చె సై న్యంబులును బరచిత్తాపకర్ష అచతురవచనలగువా ర కాంతలును సుప్రసారితు 

లగువణిగ్దన ంబులును ముఖ్యంబులగు వరాయుభథంబులును నాగరులునుశకటంబు 

లును గొంకారగోచరు లగువాస్ట్రధులును భనధథాన్యకోశంబులును రాముని 

పీటుంద వనంబునకుం జనునట్లు చేయుము సేనాయుతుం డె డై కుంజరాదిన్భుగం 

బులం జంపుచు సహాయసంప న్నుం జై ఆ యారణ్యకం బగుమాధ్ధువుం గ్రోలుచు 

ధనవంతుం జె డై పుణ్యప్ర, చేశంబులందు. యాగంబులం జేసి సి బ్రాహణులకుం ప బుహష్క 

అంబుగా దశీణ లొసంగుచు మునులతోడఈ. బుణ్యకథాపినొదంబు! 0 బోదు 

వుచ్చుచుం బురంబునందుంబో లెరాముండు సుఖనోఫ్ట్ ననంబునందు విహరించు 

చుండు నిచ్చట భరతుం డయోధస్ట 6 చాలించ్చుచుండు బదంపడి రాముండు 

వనవాసానంతరంబున సకలమహీ రాజ్యభారథా శేయుం కై ప్రజల జాలింపం 5 
(amen 

గలం డని పలికిన గె శేయి భయభ్రా ౦త యొ మొగంబున వె్టందనంబు గదుర 

నద్దశరథున కఖిముఖ మై యి ట్లనియె. కపి 

క, రమణా గతజన ముగురా,జ్యుము ననలూ వీశతవుండ మగుముద్యమున 

ట్ల మలిననుతిచేం గడుం గృంత్రినుయు క్రి నొసంగం దలంచిజే భరతునకున్ 

క, దాని నతం జేల చేకొను, నీ చేర్చులు డెలిసె నింక నిలువు మనిన 

మ్మానవపలి లజ్ఞాభయ; రాన యగువెలంది కనియె నెంతీయు. గినుకన్. 18! 

క విను వారి కయు క్షం బగు, పని యైనను సత్య పాశబద్దుండ నై గై 

కొని సేయం గడంగిన న, , న్ననుమానము దక్కి. యీమియల-చెన వింకన్, 

26 
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తే, పాపమతి రాము నడవికిం బంపు మనుచు. 

బలికితివి గాని నొమోల బలయుతముగ 

ననుప వల దని యంటి వే యపుడు నాకు 
దోంచిన ట్రిప్పు డొనరింతు దోస మేమి. 736 

-ంథ్రతూ కైకయి దశరభునితో నగరు. డసముంజునట్ల రాముని సనమునకు6 బంపు మనుట. చయం 

క. అని పలికిన విని యమ్మా,నిని తనపలికం'కె మిగుల నెతీ గల్లిన బల్ 
కినుక హృదయమున గదురంగ, ననుమానము విడిచి మరల నాతని కనియెన్, 

ఉ. ఇంత విచార మేల పృథిపశ్వర మిాకులనుందు. దొల్లి వి 
క్రాంతధుగంధరుండు సగరతీతి నాథుండు జ్యేష్టపుత్రు, న 

త్యంతగుణ ప్రవీణున మహోత్తుని నయ్యసనుంజుని న్చూధీ 
మంతుని. (దోచి పుచ్చండె వమావర యాతని కెగ్గు క లనే. 788 

మ హేంద్రా యసనురిజునిచందంబున నీరాముండు నిర్వానిళుం డగుం గాక 

యనిన న ప్పడంతీ వాక్ళంబులు విన రోసీ మహీనాథుం డూరకురడె జనం 

బంతయు ప్రీడితం బయ్యె నప్పుడు మహోవృద్ధుం డగుసిద్ధార్థుం డనునుంత్రి 
వుంగన్రండు కై కేయి కిట్లనియె. 

. ఆయసమంజుండు (క్రీడా వ్యాయామమునలనం 'దెగువులందు శిళువ్రలం 
బాయక కొని చని సరయూతోయంబుల వై చు భూరిదుర్మదలిలన్. _ 790 

వ 

69 

-ంద్ధుర్టూ సిద్ధారుం డనువ్ఫద్దేమం తి, కై శయిక్ నయంబు6 దెల్పుట. శ్రుఢుం- 

. చానిం జూచి సహీంపక పౌరులమ్మహీ పతి పాలికిం టిని భవన్నందనుండు దుర్శదం 

బున నస్మత్పుత్రులం గొని చని మార్హర్థింబున సరయూనదీజల౭ంబులం 

బడ వైచు నిట్టిదుషు నొక్కనిం చేకొని మము నందణి నువేశీంచుట 

ధర్మంబుగాదని యా,కోళించిన వారికిబియంబుగా సభార్యుండై నయసమరిజు 

ని యావళ్షీవపర్యంతంబు వనంబున నుండు వని తాష్త్రంబు వెడల ననిచిన 

వనయ్య్ఫుసమంజుండు ఫాలపిటకధరుం డై గిరిదుర్లరబుల నాశ్రయించి కందమూల 

ఫలాశనుండై పాపకర్షంబునంబో లె సంచరించు చుండె నక్కు మారుండు జన 

కంటకుం డగుటం జేసి పరిత్యజించుటకుం దగియెడువాం డయ నక్కుమూరుని 

యందుం బోలె రామునియం చేమి పాపంబు గంటిమి శతాంకునియందు 

మాలిన్యం బెట్టు లే దట్లు రామునియందు నిరయ హేతుభూతం బె నదోవం 
వించుకయెన లే దిమృువోత్తుండు వీడుచుటకుం దగియెడువాండే యని సరికి 

వెండియు నిట్లనియె, 1791 

క, మానిని సీతాఫతిై ల బూనిక నిం తెన దోషముం గల బేనికా 

దానిం బేర్కొను మిప్పుడె, కానకుం దగ బుత్తు మి ట్లకారణ మేలా. 792 

క, ముడితా సత్చేథనిరతుం, డదుమ్టుం డగువానితాాగమందు. దలంపం 



చ 

అయోధ్యా కాండము, 288 

ద్రిద శాధీళుని పటుసం,పద నైన దహించు ధర్మపథరోధమునన్. 798 

పోనుకొని రాముని వనికిం, బనిచిన నీశేమి ఫలము వచ్చు మృగాశీ 

విను మీదుర్శ త ముడుగుము, గొనకొని జన నింద బావికొనుము సువుతి వై. 

_ంధ్రుర్దు దళరథు6ండు కైశయికి నయంబు6౬ దెల్బుట. ద్రైుద్తుం 

అని యి ట్లాడ్నుప్ప ధాన శేఖరునిమా టాలించి భూభ ర దా 

సునకోరోపవా తేంద్రి యుం డగుచు నక కై, శేయినెమ్మోముః గ్ 
న్లాని మందధ్వని ని ట్లనెక జను లుప క్రోశింప కుండకా మహో 

ఘను డీమం ప్రి వరుండు దల్కునయవాక్యేం బర్జి నాలింపుమా, 795 

. లేమ యీనుం రతి త్రివాక్య వూలింప వేని, సొరిది నీకును నాకును సుఖము లేదు 

నృజినపథ మొంది నీవు గావించునట్టి, కర్మ మది సాధులోకవిగ రి తంబు,.?9%6 

పలుకులు వేయు -నేల కులపొాంసిని నీవును పీకుమారు డీ 

యిల ననిరోధతం గుజను లెల్ల నుతింప నేలు చుండు చే 

లలితగుణాభి రాము డగురామునిం గూడి వనోర్వి శేగెద 
నులువల వొత్తుం బోదు5 ఖునుం జెడం బాసినచో యశోధనుల్, 797 

దురు రాముడు దశరథుని నల్కలము ఎడుగుట, శురుం 

. అని జనభ ర్త వల్కునపు డారఘురాముండు మంతి త్రి వాక్యము 

లని వినయంబు వోంపం బృథిపపళి క్ట్లును నోవుప+ శ నో 

భసక రగాజ్యుసంపద ల. బాసి వనంబున 'నుండువాండ నె 

చనియెడునాకు నీసకలసె న్యసమాగను మేల చప ప్పృువమా 72 

. నరనాథో త్తమ యొవ్వం డర్భి గజముం దా నిచ్చి తత్మమ్యయం 
దురుమోాహాంబున గానుశౌరి యగు నోహోే రజ్జుసం న్నేవాత 

తరత న్వానికి గార్య మేమి గల నీదా షేణ్యము న్నా నాని చె 

చ్చెరం దెప్పింపుము నారచీర లవియే శీ లంచు నూహించెదన్. 199 

.అని సీతావిభుం డాడువాక్య్యములకు కంచి నె కేయి చ 

య్యన వల్క_ంబులC దెచ్చి నాను గయికొమ్ర్హా యంచు నందీయం శేక్ 

కొని రాముం డటు సూత్మువ( స్త్రము జను ల్లో భింపయాం బుచ్చి తా 

ముని వ్యన్ర్రంబులు గు నాయమకు సంమోదం! బు సంధిల్ల (గన్. 206 

. ఆదట లత్ము ణుండును శుభాంబర నుల్లన6 బుచ్చి తౌపసా 

చ్యాదనము ద్ధరిం చెం దమయయ్యి గనుంగొను చుండ నంత రా 

కాధవళౌంశువ క్ర యు జగన్నుతీశీబయు భ్ర్తృృదు॥ఖవి 

చ్చేదిని జాతరూపమయ చేలయు నె నధథరాకుమారియున్, 801 

చుడు రాముడు నీతకు వర్కుముల 6 గట్టుట. య్రుర్టుం- 

శే. క క కఠనాత యె కప లేక తన ఫొనంగిన య మంజు తౌ పసాచ్య్భావనంబు 
ర కలి దా 
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_ హరిణి వాగుర నట్ల తా నందికొని స్కుబాప్పపూర్ణాతీ మై నిజభర్తం జూచి, 

తే, సురువవర యిట్టిక కినంపుంబుట్టమెట్లు, మునులుదాల్పంగనోపుదురనుచుం గనుల 

శ్రువులు గ్రమ్ము ప్రీడిత యగుచు దానిం, గట్ట నేరక శోకంబు గడలుకొనల, 
త్ర, అంసమున నొక్క_పరిథాన మలవరించి, పాణిబే నొక్క వససంబుం బట్టి విభుని 

మోము జూచుచు మనమున నేవి దోంప,కూర కున్నమహీపు క్రి నూజడించి, 

కో రాముండు రయమున నీతా, భామిని కనకాంబరంబు వై వల్క_ల ము 

దాముగతిం గట్టం గనుంగ్ "ని, భూమిోశ్వరుసతులు చాల బొక్కు_చు నంతన్.. 

ఉ. రాముని. జూచి యి ట్లనిరి రాజకులో త్రమ యిీధరి త్రిక 

న్యామణి బాల గోలయు మహాసుకు మోరియుం బుట్టి యన్న6డు 

నాము లెజబుంగనట్టిఘన భౌగర్ణియు గావున నీసతి స్వనీ 

భూమికి చేడు దోడుకొని పోనల యు కము గాదు చూడంగన్. 806 

తే, ధనన్దిచరిత న్ వచ్చునందా6క నిన్ను6 

గాంచి యానంవమున.6 బొంగునరణి జనక 

సుతను గనుంగొని సంతోవయుతుల మగుచు 
నసువ్రులు ధరింవి .యుండెద మంచితముగ, 807 

జనపతి ని న్నొంటిగం గాాననమున కరుగు మని పంచె నరవర యటు గా 

వున జనకసుతను దోడ్కొని, చను టొప్పదు తండ్రిమాట సత్యము కాచే, 808 
. మావూటం బట్టి సీతా, భామిని నిచ్చోట నునిచి భద్రయళుం డీ 

సౌమిత్రి వెంట రా వన, భూమికి? జను మిదియ నీకు. బోలుం గుమారా. 809 

కం అని యట్లు త్బ్లు లందటుం దనకు హితము బల్క_ వినుచు. నడయక రాముం 

సో SK శ 

ot 

డనుమానింపక క ధాత్రీ, తనయకు వ లముం గె తత్పరవముతి మై. 810 

వ. ఆసమయంబున నృషపురోహితుం డగు కగువసిష్టుండు సీతా'దేవిని నివారించి. కై 
కీయ నవలోకించి యిట్లనియె. 811 

యిరు నెసిష్టు(డు కై క కేయిని దూలుట, శ్యుశుం 

తే. శీల మెన్నక మగని వంచించి రామ,భద్రు, నడవికి. బొమ్మని పలికి తాం బ్ర 
మొణ నుందున నిలువ కీమానవతికి, నీత్త కిచ్చితి వేటికి చ జీర లిపుడు. "వ్ర 

ఈ. ఆ తెజు( నెట్లు చొ ప్పడం మహాసుకుమారి పవి త్రశీల యా 

న్ నిజ ా ధి నా ఘం జెడ సేయక క్రుమ్మజు వచ్చునంత కి. 

ట్లాతని శాసనంబున ధరాధిపతిత్వము నొంది యుండు6 గా 

కాతతకంట కాళ్త్యక కనావని శేటికిం బోవు ని త్తజిన్. 818 

"జై, ఇంటి వినుము గవాస్థుల కెల్లం బత్నే, యాత్మ య యుండు రామును -కాత్ర తయన 

ధా శకన్షి తత్ప్సతినిధిత్వేమున నిఖిల, వసుధ 'శాలించుం దనపతి వచ్చుందాక, 

ళ్ 

ఆ, అటు గాక యూవుహోనాధ్వి సతీం నాడి, యడవి కర” నేని యతులసుఖము ర్లు 
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లిచట విడిచి పిదప నే మందజము చను, వార మతే(డు వోవు ఘోరవనికి. 

తే.శం డ్రి చే ధర్మయు_క్షి ద త్తంబు గాన్సియుర్విం బాలింప భరతుం డస్తండు గాండు 

ఆ, 

నృపతికి జనించుటదినిక్క మేని యింకం, దల్లివలె నిన్నుంజూడండు తథ్యమపుడు. 

నముజీయు విషయజమలుపురజనంబులు దంకృనాయకులు సతీసహాయు లగుచు 

నెచట రామభద్రుం డింపార వసియించు, నచటి కిపుడె వోదు రన్ఫతశీల. 81% 

రుడు దళ రథుండు కెశేయి సన్యా యం౦బు నూడించుట. శైయుం- 

. దుష్టచారిణీ నీవు భూతలంబున నుండి గగనంబున శెగసిన€_ బితృనంశచరి త్ర 
విశారదుం డగుభరతుండు భవన తం బంగీకరింపండు పుత్ర వినాశళిని వగునీవేత్ 

భరతుస కవి శ్రీ యంబు గావింపంబడి యె మణి యు లోకంబుననె వ్య్వాండురాముని 

ననుసనరింపకు౦డు నతని లేనివానింగా చెటుంగుము పశువార్టిళ మృగద్విజంబులు 

ను పెదపంబుటును డదును న్ముఖంబు లై రామునితోంగూడ వనంబున కిపుడె పోవ 

 గలయవి తత్ప్రకారంబు విభోకింపం గలవు భరతుండును శత్రు తు ఘ్నుండును రా 

మునియట్ల తా; పస వేషంబులుడాల్చి దండ కారణస్టంబున వసియంతు రంతట గత 

జనం బె బై ళూన్యాకృతినున్న యిప్పురంబు చేకొని విగతపలంబు తె లై నవృత౦బుల 

కాధిపత్యంబు చేయుచుండుము మజీయు రాముండు తేనిపురం బరణ్టిసమౌా 

సం బగునన్ముహాత్ముండువసియించియున్న నెలవు విపినంజై ననునానాజనశ్ భితం 
బైనపురం బై యుండు మజియు నొక్క_రాముని వన వాసం బే నీచేతం బ్రార్థితం 

'బెనయది గాని నరప్ర, దానంబునందు సీతావనవాసంబు ప్రారీతం బె నయది 

గాదు "కావున నలంశారనియతీ 'మైనయీసీత సర్వాలంకారభూమితయొ మహో 

ర యానపరిణారకవస్త స్త్ర భామణోపకరణస హికంబుగా వనంబునకుం జని యందు 

మునితోం గూ శ నివసించి యుండం గలయది నీ పీవై దేహికి దివ్యాంబరా 
భరణమాల్యాదు లొసంగి వల్క_బంబులు గ్రమ్మణం బ్రతిగ్రహింపు మని 

యిట్లు కై శేయిం బదరి సలికి జానకిని నివారించిన నద్రేవి యమ్మహాత్షు. డెంత 

జెప్పిన నుడుగక పత్యనుకారకావు గావున నిజవల్ల భునిరూపంబున కనూరూపం 

బుగా వల్క_్లలంబు ధరించె నప్పు డచ్చటిజనంబు 'లందజు దుంఖంచిన నన్నుహా 

ధ్వని విని దళశరథుండు శోకవ్యాకులితచిత్తుం డగుచు యశోధర్మ్మ జీవితరబు 

లయందు. చీయశత్వంబు విడిచి నిట్టూర్పు నిగిడించి వై కయి నోవలోకించి 

యిట్లనియె. 818 - 

. పుట్టి యొన్నండు దుగిఖముల సటుంగక' నరసాన్నంబు గుడిచి చీనాంబరముల. 

దాల్చి మహోన్నతి. బొల్సి యుండజేడునట్టియీ బాల యోగోల యీసుఖార్థ 

యీనహాసుకుమారి యోాధరి త్రీ కుమారి “కుశ చీరం దాల్చి యాకులత కోర్చి 
ఫరోరవనావని శిరీతిం బో చేర్చు గురుని వా కష్టింబు నీక్కువము సువ్వె 

శేఘననుఖోచిక మైనయీ జనకకన్య, తనయలంకారరూప మంతీయును విడిచి 
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తాపసులు గట్టుపుట్టంబుం దాల్చం జూచి కన్నవారలమనములు గంద కున్నె, 

"లే చీరలు పరిత్యజించి ూతీ తికమారి 
కనక భూషణభూప.తాకార యగుచుం 

గడుసుఖంబుగ వని కేగం గలదు శ్రమణి 
యగుట కే నీయకథాంటినె నుగువ 6 యిపుడు. 820 

తే. అకట వల్క_ముం దాల్చి సభాంతరమున, శ్రవుణిచండాన నొ ప్పెతుజనకపుక్రి 
నెవ్విధంబున వీతీంతు నెట్లు సై తు, సీ'వెళంది యొవ్వని కేమి యొగ్గుం జేసె 

"లే. రమణి జానకీ నారచీరలు ధరించి, వనికి. బోవుట కే నీయకొనుట శేదు 
గావున సము స్హభావణకలిత యగుచు, భూరిసుఖలీల నడవికిం జోవం గలదు, 

న. చేని ముమూర్చుండ నై ననాచేత భవత్సార్థసంబుం గావించడ నని శపథపూ 
ర్వకంబుగా నతీక్రూరం బైన ప్రతిజ్ఞ మొదల? గావింపం బడియెుం మదంపడి నీవే 

త్ర నజ్టానంబున రానుప ప్రవ్రా జనభరతాభి పేకరూపప్రయోజనంబు ప్రతిపన్నం 
బయ్యెం గాని సీతొప్రవ్రాజనరూప ప్ర ప్రుయోజనంబు ప్ర పృకిపన్నం బె "బెనయది గా 
బే నందు కీయ కొనిన యది లేదిప సాడు ముఖ్యంబుగా సన్తా,వ వృచ్రాజనంె యా 

రంభింపంబడియె. గావున నిక్కార్ధం పాత్ర త్యెపుష్పుంబు వేణువుం బోలె నన్ను 
దహింపం గలయది యని పలికి వెండియు న ట్లనియె. 828 

చే.ఈమహీజాత నీ కేమి యె గ్లొనచ్చె, రాము డే మింక నీకంం గారామిం జేసె 
నీదురత్యయబుద్ధి నీ కేల గలిగె, మంచికుల మేల నీజు గావించె దకట. 824 

"తే.పరమసాధ్యి మృదుస్వభావయును గోల, మంజుభావీణ హారిణీసమాననయన 
బాల సుకుమారి ధ ర్మైకపరయు నైన, సీత యేమి వికోధంబు సేయు నీకు. 825 

వ, దుష్ట్రచారిణే నీకు నర కానుభవంబుకొ ఆకు నీరామవివాసనం బెళాలు వెండియు 
నింతకంళ నధికంబుగా నీచేత ననుక్టీయ మానం బె నయూయవాచ్యచు॥ఖ 
పదసీతాప ప్రువ్రాజనరూపపాతకంబు చేత నేమి యనుభవించెద వభి పే. కార్థం 
విచటికి సమాగతుం డె డై నరాము నుధేశించి నీచేతం బలుకం బడిన రామవిపా 
సనవిషయకం "బె చై నవాక్యం బాకర్ది రచి నాచేత శామవివాసనమా త్ ౦బె ప్ర 
తిజ్ఞాతం బయం గాని సీతావివాసనంబు ప్రశిజ్ఞాతం బైనయది గా 'దేప్పుడు మ 
త్ప(కిజ్ఞాతం -ై ఛై నరామవివాసనం బకి కృమించి  యవ్రతిష్టాతేం మ  నసీతావివా 
సనంబునుం నాతి పది ధర రవిరోధంపు చీరవల్క_లచానీని యన నై చేహి 
నీశీంప నిశ్చయించితివి గావ్రన నీవు నిక్క_ం౦బుగా నిరయగతి నొందం గలవు... 

ఉ. లోకముతోడిడాన వని రూఢిగ నెమ్మది నమ్మి యంత క 
సోకముదంబునం వ్రీయము దోంపం ? గుమాదని 'మేలుకార్యము 
న్వావొని జెప్ప వచ్చి తుది వారనిథుకఖము నొందితిం గటా 
నీకడ కేగుచెంచు టది చేరము వచ్చెం దలంపు చేటికిన్, బలి. 
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మ.అనీ యి ట్లాజనభ ర్త ర శోకమున భార్య న్ష నూజుచుం గోడలం 

గని ఫోకించుచు చోప్పతోయకణముల్ గన్లోనలం డాల్పుచు 

ననయు నాయుట 5 జాలక మనస్తాపంబు వాటిల్లం గ్ర 

న్నన దుకిఖంబు సహింప లేక సౌరిగం దల్పప 'ఘాణంమేనక్. 828 

వః ట్లు మూర్చితుం డై జె పడీ యున్నతేం డ్రిం చేర్చి కీ గతాొవల ల్రిభుండు గనునోన్తుఖుం 

డ్ వెండియు నిట్లనియె. 829 

ంధుర రొము6డు కాసల్యను సన్హా నించుచుండు మని దశరథుని (6 ట్రర్థించుట. య్రుత్తుం- 

స్కీ అనఘా త్త మాతల్లి యైనయీకాసల్య కడువృద్ధ క్ర ర్రీసంకలిత పుట్టి 

యన్న (డు దుకిఖంబు లెజుంగని దము ద్రశీల మేహోధర, చిత్త నన్ను 
నిమిష మైనను బాసి నిలువ చేరని దట్లు గావునం బుత్రశోకమున గుండ 

కుండ సన్మానింపు మురుసమాదరమున నట్లు గావింపక ల తి గా 

శే. జూచి తేనియు దారుణకో కవహ్నిC 
గ్రాలగి యసువులు విడిచి నీక్క_ముగ యమపు 

_ రంబునకు. బోవు ననిన నారాజవరుండు 

మహితశో కాబ్ధిదోధూయమానుం డగుచు. 880 

న ముని వేషధరుం డై నకుమారు నవలోకించి వదనం బె త్తి యతనిం జూచుటకు 

నతనితోడ సంభాషేంచుటకుం జాలక పత్నీన హితంబుగా మూర్చితుం డై డె 

వెండియు నొక్కి౦త సేపునకుం బేజి. 891 

క, ముదమున ము న్నే మొదవుల, వదలక కుల్టు లకుం బాపి భంజించిలతినో 

పదుగుర హీంసించిడినో యది యెంతయు. గట్టి కుడువ నయ్యు న్నాకున్ .889 

ఉ. అక్కట కై కమాటలకు నంగము లెల్ల మహో గృ వేదన 
న్ఫు9క్కి.యు మాని వేవష మది సొప్పుడం గ కొని "య గ్ర భాగమం 
దుక్క_ణి యున్నపుత్రు, గనీయు నృనియుండుటం జే ధా క్రిలో 

గ్రక్కున జే టకాలమున6 గల్లమి నిక్కము ప్రాణికోటికిన్. నత 

శే, నను విరోధించి స్వ ప్ర యోజనమునందుం 
బియము గలిగినకై స్సు కృతమునందు 
జెనము కటకట. బడు చున్న దనుచుం బలికి 

య శ్రువులు గాజు నంతలో నవళుం డయ్యె. 834 

దుడ్డు దశరథుండు సీతకు దివ్యనస్రాభరణాదుల నొసఃగుట. శిథిల 

వ. ఇట్టు మూర్చాక్రాంతుం డై డై మువూ రమాత్రంబునకుం గ ర్రమ్మణ లబ్ధసంజ్ఞం 

జ రామొ యని వేర్కొని క్ర కృమ్మణ నుచ్చరించం జూలక కొంతసే పూర కుండి 

వెండియు బాహ్పకణంబులు కొననోట మోటు చు సుమంత్రుం జూచి నీవురయం 

బునం జని యుపవాహానమా త్రోోసయు క్షం శై నరథంబు గను తమాశ్వుంబులం 



999 గోవీనాభ రామాయణము 

తే, 

లే. 

క్ర 

శ్రే 

బూన్చ తెమ్ము నాథుండును ఏరో త్రముండు నగురాముండు తల్లిదండ్రు డ్ర్రులవేత 

నంబున కనోపం బడియె నిదియె "గుణవంతు లగువారిగుణంబులకు ఫలం బనీ 

యంచెద నని దుగఖాపిళకయంబునం బలికి విని యతండు రాజానుముతీంబున = 

సువర్ణ రత్న భూవీ.తేం బై నరథం చాయితంబుం జేసి తెచ్చి ముందటం బెట్టి కృ 

'తాంజలిపుటుం డై కొలిచి యుండె నప్పు డద్దశరభుండు "చేశ కాలబ్లుండును 

బాహ్య భ్భంతరబుద్ధియు కృుండును ద _తృత్కా.లో చితవస్తువిషయనిశ్చితజ్ఞు నవం 

తుండు నగుధనాధ్యతుని రావించి మంజునస్త్రంబులును మణిభూషణం బులును 

బదునాల్లువర్ష ౦బులకుం జాలునట్టుగా వేశ్వేజ వై దే హీకొసంగు మని పంచిన 
నతీండు 'కోకోక్ళవాంబునకుం జని నస్తాభ రణంబులు జెచ్చి యభ్రేవి కొసంగిన 

న యోనిజయు సాముద్రికో క్రస రలమణనంపన్న యు నగు నమ్మహీపుత్రి 

వివిధవిచి త్ర, వ్ర భాపటలజటేలంబు లగుమణిభాహణంబులు దాల్చి ప్రాత 

కాలంబున క సొంతరికుంబు నలంకరించు భానుప్రభయునుం బోలె నమ్మహో వంది 

రంబు వెలుంగం జేయు చుండె నప్పు దప్వుడమికన్నె వలోకించి భుజంబులం 

బరిప్వుజించి శిరంబు హూరొని వాషుధారాపూరితముఖ యె కౌసల్య యి 

ట్లని య. క్కిర్ 

రురు కౌసల్య నీకకు హీతొపదేశయుం జేయుట, ద్రుతం 

శ్నీతిలోన నసతు 'లెంతయు, సతతము నిజవిభులచేత సత్కృత లయ్యుం - 

బతి కృఛ9గతుం డగుచో, తీతితనయా ని నిగృహంబు సేయుదు రంతన్. 586 
పార్ధివాత్త్మజ మున్నలభ ర్లవలన?, బెక్కు సుఖములు నడసియు. బృధథివిలోన 

వరున కొక్కింతయాపద వచ్చినప్పు, డతని విడుచుట యసతుల కాత్తగుణము, 

కల్ల నిజముగ బల్కుట కలుషవృ త్తి, కఠినచి త్తంబుం దాల్ఫుట కపటబుద్ధి 

తవిలి ప పురువుని వంచించి తనకుం దలంశు,వానిం జేయుట యసతులవ ర్తనములు. 

. విపరీతకర్భ్యయు క్షలు, కొపటనచోరతలు కృతము గాననికుమతు 

ల్బపలాత్మ్యలు వారి మనక్కుశకపటత్వము చెలియ రాదు గా పురుములకున్, 139 

“ధర నవిశ్వసనీయలు దురితచి త్త, లగుటం గులకృతదానపిద్యాదికములు 
స్ో 

సంగ హూంబును నసతుబ సాగ్టింతవృ త్తం గృమ్మతింపంగ6 జాలన్ర రాజతేనయ. 

. సతులకుం గాంతామణి సు, శ్రుతేశమదమసత్యేశ్లీల సుగుణములందు 

న్మకి సెయునట్టి వారికి, బతి యొక్క_ండె గతియు నతండె పరమార్థ మిలన్, 
కావున వు శ్రనయుండు ధనవంతుం జైనను నిర్షనుం డై నను ప్రీకం చెవంబ 
ట్రగుటం జేసి యమనమ్మహాపుకుషుని. బరిచర్యాభ శీ కియాగం౦బుల నిత్యంబును 

సేవించు చుండు మని పలికిన ధర్హార్థసహి తం | బెన బె నయక్కౌసల్యవాక్యం జెటీంగి 
కృతాంజలి మ యె యదేవి కిట్టనియె, . 842 

ను. శ్నీతిలో మెచ్చుగ నాకు దొల్లి పతిసంసేవా విధం బంతయుం 
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జతురత్టింబునం దల్లి దండ్రులు మహాసం ప్రీతితోం జెప్పి రా 

గతి మో రిప్పుడు క్రూ త్తం చేసితిరి వక్క న  క్రాయోగంబుచేం 

బకిశుశ్రూవ యొనర్చు చుండెన జగత్ప్రఖ్యాశచారి త్ర నై. 818 

. ధరణి నతిదోర్లనులతో, సరిగా ననుం దలంచి తొక్కొ_ శళిం బాయనితే 

త్పరమద్యతిగళ నేనును, దరలక్ వర్తింప నిత్వోధర్మ్యమువలనన్ . 814 

వినుడు తం త్రీ కేనివీణ మా, మదు రథాం, గములు లేనిరథము గదల లేదు 

సుతులు నూర కున్నం బతిభ క లేనితొ,య్యలి సుఖంపం జూల దవనియందుః: 
చ 

న ఆ 

జననీజనకులు దనయులు, ననుజులు మితసుఖము నిత్తు రంతియె విభుం డిం 

దును నం దమితసుఖదు డగు, ననిశంచే సాధ్వి గొల్వ డాతని భ కిన్, 

. శుతీధర్య పరావర సం,చితపాతి వ్రత్యధర్త్మ్మశీల నయిననే 

నుతి నొండు తెజంగుం. దలయునె, పతియు సతుల కేడుగడయు బాలింపంగన్ , 

వః 

హో 

-ంద్రుర్టు. రాముడు కౌస.ర నూరార్చుటు. చుర 

అని పలికిన హృదయంగమంబు లగుకోడలిపలుకులు విని శుద్దగుణాఢ యగు 

కౌసల్య గనుంగొనల దు?ఖవార్గ సంభూతంబు లగుబాప్పకణంబులు నించుచు 

సపత్నీమధ్యంబున నుండె నప్పుడు కల్యాణగుణాభిరాముం డగురాముండు 

నిజజననికిం బ్రదతీ ఇంబు6 జేసి కృతొంజలిపుటుండై యి ట్లనియె. 848 

జననీ కోకింపకు నూ, జనకుని. గనుగొనుము సత్యసంధుండు కరుణా 

ననధి సుగుణుం డీ మహన్సీయుని నజుభుజి లేక ,ప్రోచు చుండుము భ న్. 

. వినుము చతుర శనర ము, లన జతుర శదినంబులట గడవీ చ 
6 యై యి అం 

య్యన. వత్తు నంత దశ వీ, ననుమానము దక్కి యుండు మధిక వ్రీతిన్ . 8న్0 

. నుజీయు నేకరా తృంబునందు నిద్రవొ యొడు నీకు జతుక్షశభటిక లెట్లు చను 

నట్లు చతుర్లశే నశ్చరంబులు కృటిమా త్రంబుగాం జను నందాశం గనుంగవ 

మూసీకొని దోకిఖంబు గణింప కుండు నుని సవినయంబుగాం బలికి కృమ్మణం 

జో ద ఇల్ల న ©) ' 2 J బ్రవత్నీణంబు చ పరమదు౪ఖాక్రాంతే లై తన్ను ఏిలోకించు చున్న తేక్కి_నతీల్లు 

ల నంద నిరీత్నీంచి యేను సంవాసంబువబన నొక్కి_ం౦త పరుషం బాడినను 

నజ్ఞానంబువలన నొక్కి౦త యపరాధంబు6 గావించిన నది యంతేయు సంస్క 

రింపక కృపం జేసీ యనుజ్ఞ్ఞ యొసంగుదురు గాక యని పలికిన ధర్మయు క్రం 

బును సమోచీనార్థసమన్వితంబు నైనరామునివచనంబు వీని శోకోపహత 
చిత లగుచు నకు, మారుని బహు ప,కారంబులం బ,స్తుతించుచు. ౫ కియి 

అవా లా లీ లా షా 

నిందించుచు బహుషిధాలాపంబుల విలపించుచుండి రప్పుడు తదీయా క్రందిత 

నినాదంబు క్రాంచీనిస్తనంబుభంగి. జెలంగె మున్ను మురజపణనమేఘ 

ఫఘోషసహీితం బె విలసిల్లు నన్సుందిరం బప్పుడు పరిదేవనాకులం బె 
క యా ష్ గాలా యా. 

వ్యుసనగతం బె సుదుంఖతం బె యుండే నంత  రాముండును లక్షుణు, 

87 క 
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మి, 

డును సీతయును చాదగవహాణపూర్వకంబుగా దళరథునకుం బ్ర ణామంబుం 
జేసి కృతాంజలిపుటు ౩ తల్లిదం డ్రులకు శుశ్హూహ యొనర్పక వనంబునకుం 

జన వలసెం గడా యనువిషారంపున దీనవదను "ఆ ప్రదథ్నీణంబుం చేసి 

యనుజ్ఞ గొని పదంపడి మాతృదు[ఖసందర్శనంబువలన వ్ర కసమూాథుం డై డే 

రాముండు సీతొసహితంబుగా. గాసల్యకుం బ్ర బడతీ ణంబును బ్రణామంబునుం 

గావించి తోడని, సుమిత్ర, చరణంబులకుం బ,ణమిళ్లై లక్ష్మణుండును రాము 

నియట్ల కౌసల్యకుం బ్రణామంబు లాచరంచ నిజజనని యగుసుమి త్ర చర 

ణంబులు శిరంబు సోంకం టబ్రుణమిల్లై నష్పు డద్దెవి దుంఖంచుచు నిజనందనుం 

డగులత్ము ణునిశిరంబు మూర్క్కొబని వ్ర పే మాకిశయంబున ని ట్లనియె, రత 

శ్నీతి నవ్యా డొడంలబాయ కెప్పుడును ర ర్ 'జ్యేమ్టు చేవించువాం 

డతుల కే యము నొందుం గావున సముద్యాత్సీ9లితో నీవు న 
ద్భుతచారి త్ర త కుం డె నరామునిం బదాంభోజాత సంసేవనా 
రతిచే చెప్పుడు గాచు చుండుము మహారణ్యంబునం బుత్ర,'కా. కిరి 

శ్రా, నీవు సుహ్నజ్జ్ఞనంబునందుం బరమానుర కుండ వె నను వనవాసంబు 
పయ నాచేత విసృష్టుండ వై కివి శానుసేవయం దనవభానంబు గావింపకు 

మతండు రాజ్యాభావంబున వ్యసని మైనను రాజ్యుప్రా క్రిచేత సమృద్ధ్గుం 
జై నను నీకుం బరనుగతి యె యుండు నెనర్టిండు జ్యేష్టవశనతుం డై డె వ శ్రిరచు 

నతనికిం బరమ శే యంబు ప్రాప్తం బగు నిత్వోకుకులంబునం బుట్టినవారికి 
 డానంబును యజ్ఞ ంబులయందో 'దీక్షయు జ్యేస్థానున ర్త రనంబును ర్ణంబుల 

"లే, 

వ 

యందు. దనుత్యాగంబును వీళ్ళ వాక్ళికరణంబును సనాతనధర్శ్మ ౦బు గావున 

రాముని సేవించుచు వనంబునకుం జను నుని పలికి వరవాసంబునందు బిశ్చ 

మాతృనగరస్మరణంబున మన శ్చాంచల్యుంబు గలుగునో యని శంకించి తత్ప 

రిహోరంబుకొణకు వెండియు ని ట్లనియె. 858 

తనయ శేఖర రాముని దశరథునింగ, గవ్వారీపు క్రికను నన్నుం గాంగ దండ 
కాటవి నయోధ్యంగా వృావయమున నెటి గి, . భారినుబలీలనడివికిలోయిరమ్ము. 

అని పలికి ముజీ యును, కర్ 

“కేరాజనంచన దశరథు రామునింగను 

శే 

నన్ను జనకాత్తజను గాణ నయముతో న 
యోధ్య నటవింగాం దలంయచు యు కభంగి 
నన్నతి 6 గూడి చనుము ఘోరాటవులకు. 55్6 

దశరథ కుమారరాము మౌాధవునిం గాంగ, జనకపుక్రిని మేరాబ్టితన యం గాంగ 
భూరిగహనంబు వై. మైకుంఠపురము గాయగనెటిలి నుఖలీల ననమున కరుగుమిోవు. 
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వ. మణీయు సపరిచారకాపరిజూరకు లగుగురువ్రులయం దెవ్వం డనువ ర్రించు 

టకుం దగియెడువాం డనియు సై హి “నుఖరాజ్యభోగపారలౌకిక జేర్టి ఫాను 
వర్తనధర్మములయం 'దెయ్యది గరీయంబనియు విచారించుచు నరకరంబునకుం 
బోయి రమ్మని పలికి దీవించి సముచిత ప్ర కారంబున వీడు కొల్పె నప్పుడు 
సువ ౦త్రుండు వినీతుండును వినయజ్ఞుండును ట్రాంజలీయునై మాళలి యింధ్రు, 
నిం జోత లె రామభద్రు సవలోకించి మహోత్తా నీ కిష్టం బై నచోటికిం గొని 
పోయెద నీరథం బారోహి హింపుము కై కేయి వనంబున “కిప్పుజే చను మని పలికె 
గావున న గ్రైవిచేత ని యోగెంపంబడినచతుర్ష శవర్ష పరిమితవన వాసన వ్రతంబు 
నాఠంభించుప కిదియె మొద లని పలిళె నప్పుడు రాముని చేత ననుజ్జ? గొని 

సీతాదేవి సూర్యసంకాశం బై నకాంచనరథం 'బెక్కె నాసమయంబున, 8506 

“ంధ్టార్టు నీతా రామలక్ష్మణులు రథారూఢులై కరలుటం ద్రుతం 

త్న . వనవాసమునకు 'వేడుకం దనవిభునిం గూడి యరుగం డలంచినధాత్రీ 
తనయకుం గృపచే దశరథ, మనుజపతి యొనంగె న వ్రమణి భూప ణముల్, రెనీ8ై 

వ, అంత రామలవ్షుణులు దివ్యాయుధ పరిహ్మృతేంబులును దివ్యఖన్షకవచసమన్వి 
తేంబును జామోాకొరవిభూ వీ తేంబు నగునమ్మహారథం బారొహించి రిట్లు 
మువ్వురు సముచిత ప ప్రకారంబున రథారోవాణంబుం జేసినం జూచి సుమం 

శ్రుండు యుగ్యంబులపగ్గంబులు వదలి యతిత్వరితగమునంబునం దోలిన నడి 
మిన్నునం జనుభానునిరథంబు తెజంగున దుర్నిరీతం బె పోవు చుండె నప్పుడు 
రామునివన ప్ర యాణంబుం జాచి పురంబునం గల బాలవృద్ధజనంబులును 

గజూశ్య్వాదికంబులును నుత్సవార్థం బరుగుబెంచిన జూనపదులును మూర్చా 
డాంకు ఆ హోహాకారంబుల విలపించిన నయ్య్యాక్రృందనస్వనంబును హయ 
శీరజతనిష్టోపంబును గుపితము త్రడిష్టీపబ్బంహికంబులును. బురంబు నిండి చెలం7 
నప్పుడు పౌరులు బాలవృద్ధస సహితంబుగా దు॥ఖవీడితు లగుచు రథంబు వెను 
కొని బావ్పపూర్ష వదను శే యట్లు లెత్తి సునుంత్రు, ను 'ద్రేశించి యిట్లనిరి, 

"లే.విమలచారి త్రీ వారులపగ్షములు వట్టి 
మందగతిం వోలు మయ్య యీస్యందనమ్ము 

రామచంద్రునిమాము నేశ్రములకటును 
దీజిం గని సంతేసంబు నొరజెదము గానీ, 861 

వ అని పలికి మణి యును. గ్రని 

సే చేవగర్భసమానుయ ధీరవరుండు 
రాజసమ్మతుం డై డై నయీరాముం డడని 

శ్రీం గనుంగోని కౌసల్య వాదయ నుగల 

దాయ సాక్ళతి గాంబోలు నకొట తలప, . 869 
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క ఈయననిక న్వ రాముని ఛాయపగిడి ననుసరించి సనురసబుద్ధిం 

బాయక కొల్ప్బుచు వనహా,సాయాసము నోర్చి ధన్య యయ్యుడు. జుమా 

క మీయవాది మొన రాముని, నయ మొప్ప గ్్చి లక్ష్రణకుమూరయండు చా. 

భయచదాటవికీం బోవ నృానయమున వలపోదాుకతన 'ధన్యుం డయ్యెన్ . 

ఆ. రాజపూజ్యం డై నరాముభొద్రుని భ కి 

ననుసరించి భూోరవనికిః బోవ 

టదియ పరముసిది యదియ మహోదయం 
బదియ స్వర్లమోర్ల మదియ హితము, వ్ర 

వ. అని పెక్కు_చందంబుల దీనస్వీరంబున విలపించుచుం గన్నీరు నించుచు రాముని 
రథంబు వెనుకొని చను చుండి కిట దళశరథుండు భార్యాసహితుం డై శోశావే 
శంబున రామునిం జూడం జనియెద ననీ-నుందెివంబు వెనకల గనుకించి యగ 

భాగంబునం బురుషకుంజరంబు నిరుజం బగుచుంకం గ రేణువులు నుకిఖంచిన 

తెబుంగున రోదనంబు సేయు నంత9ప్పుర, క్రీ తఆలనుహోాధ్వని వినీ ఖన్నుండై రాహు 

గ్రస్తుం డై డై నచంద్రునిచందంబున నొప్పి యుండె నంతే రఘుపుంగవుండు 

రెథంబు రయంబునం వోలు మని యాజ్ఞాపీంచిన సునుంత్రుం డట్ల కావింప రథ 

చక్రముల సముద్భూతమహీపరాగపట = బు సీరంధ్రంబుగం గవప్పిన6 బౌరజున 

లోచనగళ చ్బాప్పథారాసా రంబున నది యడంగినం బచంవడి సకలజనంబులు 

దుగఖవీడితు లై హోహాకారంబులతోడు విలవించి రప్పుడు మోనసంత్ోభ 
చలితంబు లగుపంక జంబులవబనం  దొరంగుసలీిలంబునుం బోల గామినీ 

నయనంబులవలన నాయాససంభ నంబగు బావృజలంబుసాం ద్రంబుగాంగురిసె 

నంత మహీనాథుం డేకచి శత్రగతం బె నపురంబు నాలోకించి దుఠఖాతిశయం 

బున ఇిన్నమూలం చె నపాదప ంబుమాడి_ ధరణిపయిం బడియె నప్పుడు పౌర 
జనంబులు భృాశదుగజతుం డై నదళరథు న నవలోకించి'రామునిరభంబు వెనుకొని 

యువైృ్బర్నాదంబున హాహాకారంబులు నేయుచుం జను చుండికి యంతళపుర 

కాంతలు రానులవ్షణజూనకీకాస సల్యలం బేరొ,_ని యొక్క_ పెట్ట నార్తనాదంబున 

రోదనంబు గావించి రమ్మహోధ్య్షని విని రాముండు మరలి చూచి విషణ్లుం డైన 

జనకుని ట్రాంతచి త్ర త్త మైనజనయిత్రి నవలోకించి తదీయదుసఖాతీశయంపి 

సహింపం జూలక త తోశ్రార్డి తం బె నమహాద్వీపంబుచందంబున సంత_ప్పచిత్తుం 

పాశబదం బై నబాలాశ్వంబువోలికం దల్లి నుభ్రేశించి ధర్మ పాశబద్ధుం డె 

సంకుచితేదర్శన వ్యా పారుండ ౬ యి నప్పుడు సుమం 'త్రుండుశాను ప్రచోదితుండై 

రథంబు రయంబునం దోలిన న వ్వేగింపాటునకుం గొసలంకుచు సీతారాముల 

టం బేరొని దుగఖంచుచు గన్నీ రునించుచు. గాన సల్యపు త్ర, త్ర వత్సలయగుటం 

జేసి రామవియోగంబు సహీంపంజూలక గృవా బద్ధవళ్స మెనగోవు గృవాంబు 

చ. 
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నకుం బోవుపగిది దుః 'ఖపరి త్ర త్ర స యె రామునిరథంబు చెసకుం బాజె నట్లు గృ 

హాంబు నిక్షమించి రోదనంచు సేయుచు వా తాందో ళిత వనలతభంగి నడలుచు 

వచ్చు చున్ననన్ముహో దేవి నచ్చటివా ర రస కంబు వచ్చి మారల్సీన వ నురలం జాలక విల 

వించుచుండే, నయ్యవస్థ నిలోకించి రాముండు పరనుదు? ఖకుండై మరలి మరలి 

చూచుచుం బోవుచుంజె నప్పుడు నీలు నిలు మని పలుకుదశరథునివాక్టింబును 

రథంబు రయంబునం వోలు మనియె: చురామువాకష్టంబును విని సుహంత్రుండు 

యెద్దియుం జేయచేరక చక్రముధ్యంబునం జిక్కినపురుషునిచందంబున దశ 

రథ రానునచన మధ్యుంబునం జక్క యాందోళించుచున్నం జూచి రాముండు. 

 -ంధర్టు రొమండు సుమం్యక్కుని రథమును జేగముగం దోలు మనుట, శుభ్రం 

క. బరువడిం దనమదిలో నిిష్టుంగతి ననుభాయమానశోకంబునకుం 

జర కౌలావస్థానము, కర మిది దుస్సవా మటంచు గణుతించి తగన్. 868 

వ, సుమంత్రు నవలోకిం చి. 869 

ఆ, ఏను మాటి మాటి కిటు నిలు మనంగ సామాట వినక వోవ మంచిదగునె 

యనుచు రాజు నన్ను నెాజన రాముండు, వినం౫ నొల్లం డయ్యె న నని వచింపు, 

మ, ధరణీళుం డెశయబాయ లేశ మనల౯ దాక్నీణ్యవిస్ఫూ ర్రిచే 

మరలం జీకుచు నున్నవాండు మనకు న్యర్యావ గా దట్టి సేం 

త రథంబు చ్వేసం బోవ ని వ మృనిన నాతరీ డట్ల కావింహ ద 

త్తురగ వ్రాతము వాయులీలం జనియెకా భూళిప్ర ,తచ్బన్న మై మె. 871 

వ. ఇ ట్లతిత్వరిత గనునంబునం బోవుచుం డన్నుం గూడీ వనంబునకుం బజ తెంచెద 

మని ప్రార్థించుచు వచ్చువారి సానుంత బాంధనమంత్రిసంఘంబుల నంత॥ 

పురజనంఘేల నుపజీవిసహ స్రంబుల భృత్యులం బారజానపదజనంబుల నిలువ 

నియమించిన వారందజు బాప్పుథారాపూరితముఖు ల యకనిశాసనంబు 
నుల్లంఘింపం జాలక నంత నంత నిలువంబడియుం జి త్తవృత్తులం (గృమ్మణింపం 
జాలక రథమార్లస క్షపీకుణు లై యుండిరి పౌరజసంబు నురలక వెంటం బోవు 

చుండె నప్పుడు పుత్రవియాగసంజాతకో కంబునం బెటలిపడు చున్నదశరథు 

నవలోకించి శాస్త్రార్థకఫనంబున ననూనయించుచు మంత్రి పుంగవు లిట్లనిరి. 872 

క, జననాథ యేమి, దగచెదు, తనయుడు దూరంబు చనియెం దడయక నురల 
న్లనుదెంచినపుత్తునిం గని, మనమున నలరుదువు గాక మననం బేలా 58 

వ. మజీయు నెవ్వనిపునరాగవముసం విచ్చయింపంబడు సతిని దూరం బను 

గమింపం జన దని యాశ్వాసించిన విని యప్పుః శమితేండు ప పృన్విన్నగాత్రుం డై 

విషణ్ణముఖుం డై చేయునది లేక కన్నీరు నించుచు సామరథమార్లగత 
ఏక్షముం డై యుండె నంత నంతగపురకాంతలు పరమచింతా క్రాంతసార్టంతలై 

యా ర్రనాదంబులు సెలంగ౭ దనులో నిట్లనిరి, 814 



294 గోవీనాథ రామాయణము 

వాంర్టుర్టుం అంతగపు రస్తీ బూ రాకువినాసనంబునుం గూర్చి విలపించుట. చురుం- 

క్ర దిక్మెన్వఃడు దుర్చలులకు, దికె Sa డనాధులకు నధీరజనులకుం 
దిక్కెవ్వం డట్టినాథుం, డొక్క_ట నేం డెందు. బోవుచున్నాం డకటా. 675 

క, ఎంత యభిశ పు లే నన్సు బంతంబునం శ్రోధకర ణపరివర్షితుం డై ఖై 

సంతత మన్నుగ్య వామె మది, నెంతయు బరతించు నాథుం డెం దరి7డినో, 

శే, వమహాత్తుండు , తనతల్లి నెట్లు కొలుచు న ట్లనారత ముధికభ కా్యాదరముల 
మనల సేవించు నట్టిక మాసు శాధి,నల్లభుం జెందు జనుచున్న వాడు నేయు... 

కే, నుజీయుం గై శేయిచేం గి కమాను డై న 
యవనిపతిచేం- ద చోదితుం డగుచు నె; సం 

డఖలజనులకు రోక్షకుం డట్టిరాముం 

డగ కాననమున కేగు చున్నవాండు. 878 

తే, అకట 'దుఠఖాభిసంత ఫు పుం డయ్యు రాజు, సత్యధర్మవిచారుండు సరప్టసముండు 

సూరినుతు.2ై నరాముండు ఫఘోరవనికి, నొంటింబోవం గనుంగొనుచున్న వా౭డు. 

వ. అని బహు ప్ర కారంబుల వీవత్ప లగు భేనువ్రలచందంబున. విలపించుచు రోదనం 

బుం జేసిన ఘోరం బైననయ్యాా ర్రధ్వని విని పుత్రశోకాభిసంత పుం డైన 
మహీవరుం డినుముడిగా దువిఖంచు చుండె నప్పుడు పట్టణంబునం గలగ్భహామే 

ధు లగువి ఫ్రు లగ్నిహో త్ర త్రుకృత్యంబులు నన్నపానాదికృత్యంబులు మజచిటిచ్చ 

వడి (యుండిరి రామశోకళర్శతుం డై డె నవాండుపోలె సూర్యుం డస్తమించినట్టుండె 

మృగా శప్టకుంజర భేనుకదంబంబులు కబళంబులకుం బాసి కన్నీరు నించుచు 

వత్సంబులం గై. ైైకొనకుండె నంగారకుండును ద్రిశంకుండును బుఢబృహాస్పతు 

లును దక్కిన గ్ర లా వాంబు లన్నియు వక్ర తిచేత స సోము నాక క మించి దారుణంబు 

లయి యుండె విశాఖా ప పృభృతినతుత్ర త్త ౦బులు దారుణ గ చొవీడితము ల పొగ 

లుమియుచు మార్షంబుసకుం దప్పి యుండె మేఘంబులు వాయుహాతంబు లె 

సముద్రంబునం బడు చుండె మణి యు సకలజంతుస్వాంతసంచారచతురుం డై డె న 

రాముండు వనంబునకుం జను చుండ నగరంబు బాలికానిల వేగంబున నుత్టితం 
_ మైనసముద్రంబు భంగి జలించినట్టయ్యెు పహారిదంతంబులు తిమిరసంవృతేంబు 

త పర్యాకులంబులయ్యొబట్టణంబునంగలనర్వజనంబులు గుంపులుక, ట్ట టకటా 

యనువారును నింతపుట్టునె యనువాకును నింక నేమి గల దనువారును దళ 

రథుం డెంత కఠినాత్తుం డయ్యె ననువారును నింతకుం గారణంబు పాపాత్మ 

మైనకై_ శేయి గదా యనువారును దై వంబునుం దిట్టువారును సతీసుతబంధే 

మిశ్రులయందు మవాతగంబు విడిచి  నృవాకృత్యంబులు దలంపక రాముని 
మంసళగుణకీ ర్త రృనంబు సేయుచు నిరానందు లై కన్నీరు నించుచు బహాప్ర 
కారంబుల విలపీంచువారు వై యుండిరి పవనుండు శీతలుం జై ఏవకుం డం 



అయోధ్యాకాండ ము, ణిర్రిక్ 

జంద్రుండు నెను దర్శనుండు గా కుండె సూక్యుండు తపింపకుండె మజియు6 
జానలు పత్ర మాకృభా ర్యాభ_ర్తృథ్రాతలయకం బరస్పరన్నేహూంబు విడిచి 
రామునే చీంగించు చుండిరి రాముని సుహృదు లందజు శోకభా రాక్రాంతు 

లె మూఢ చేతను. ల మూర్చిన్లి పుకమిపయిం బడి యుండిరి సాగరసరీద్దిష్టప 
వసశె బసహితంబుగా మహి యెల్ల సంచలించె న నప్పుడు. ఏ0 

రక అనఘాక్తుం డై డై నరాము:డు, జనకజతోం గూడి వనికి. జనియెడుతఆ్ం జే 

తనములు దు; ఏ౭౦చె ననం, బని లేదు జడంబు లెల్ల మ్రాన్చడి యుండెన్. 681 

క. పొందుగ సరిగెడురాముని, స్యందనగతచ కృయుగళ సంహతీరజం 

"బెందాంకం దోంచె నుగువడి, నంచాణ నులల్పఊ డయెస్ట నధిపుండు చూడ్క్మి_న్, 

చ, అనఘుండు పు శ్ర్దర్శనమునందు మహో ప్రమదంబు గల్లు నీ 
మనుకులనేత కంచు గరిముం దలపోసి నహీ పరాగ మ 

మనుజవ రేణ్యం డెం దనుక మక్కు_వతోడ సుతు న్లుణాకరుం 
గనుంగొనుచుండె నం దనుక గాఢతరంబుగం బ్ న_త్తజీన్ . S83 

తే రజముగనుపట్టునందా.క రాజవమ్యుంచన ఘునింస మారుంగనుగొనియంఠకంత 

కోదియడ ంగినఘూరికో కా ర్వ రుడగుచు,మూర్భ వై కొన నంతలోంబుడమింబడియె, 

వు ఇట్లు నూర్భాసరనశుం డై డై నేలం బడి యున్ననిజనల్ల భునిం జూచి కౌసల్య 

చాపటను గక వఎపటం గ్రుచ్చి యెత్తి వి యాసీనుం గావించినం + గార్చుండీి 

యన్లుహీపతి 8 శోకంబుపెంపున వ్యధి కేం ద్రియుం డగుచు గై శేయి నవలో 
కించి యి ట్లనియె. చరక 

రుతు దళరథుండు కై శేయిని దూజుట, శుశ్రాం- 

క. పీకలువుచి త్త నన్నుం, డాకకు నీకరము సోంకం జోను వంతయు న 
సోకగతి వాండిసూదులు, సోశీనయ ట్లా ర్తి నొంది స్రుక్కెం గడిమిన్. 886 

వ."సేనదనంబు. జూడ నొల్ల నాకుం బల్నివిగావు బాంధవివి గా వని పలికి కోపం 
- బగ్గలం బగుటయు నిత నిలువక. 887 

కే సుపీచాకుం డై నరాముని, నవిచారత నడవి కనివినందున వంశ 
ఘ్నీవి బంధుఘ్నివి భ _రృఘ్నీవి మెకివి నిన్నుం జూడ-నే ర్తునె యింకన్ , 888 

శే, జగదుపకోకి తా చారసరణి నొంది, త్యక్త క్రకులభర్య వై జెపి దాన జేసి 

యాలి వనే నమ్మంజనునె నీయాననంబుంగన్న ద్వి - చంపినంతయఘుంబురా చె, 

చ. వురుషులచే ధరిత్రి పయిః బొల్పుగ నగ్ని సమక్షుముందునం 

గరము గ్రహింపతూం బడినకాంతలలో౯ బతికి ని ్న రంతరం 

బజివాణి లేక ధర్మమును నర్గము కామము: సూడ బెట్టు'నే' 

ర్పరి వొక నీవె కాక కులపాంసిని వేజాక తెందు గల్గునే, 890 

న. తొల్లి వహ్నినమమంబున ధర్మార్థ కామంబుల యంధో నీతోడం జరించెద నని 



- 296 నోవీ నాథ రామాయణము 

పలికి భవత్చాణిగవాంబుం. చేనితి నింక మింద నిహాసౌఖ్యకరంబు లై లెన 
నీతోడి క్రీడా దివ్య పహారంబులును బరలోకసాధనంబు శై న నీతో డియన్నీహో 
త్రాదికర్ష్య ౦బులును బరిత్యజింపం గలవాండ నని పలికి వెండియు నిట్లన్యె. 891 

క భరతుంటే రాజ్యన్థుం డై, చిరభ_క్తిని నాకు. బూజసేయుట ఫొజికై 
కోర మెద్ది నొసంగు నది శే నరయుచు జ న్యాంతేరమున కయొొడు ననుచున్. 

ఎయుయై దశవభుండు రాముని చేరాం విలపించుట. శుర్దుం- 

వ. మట్యు భరతుండు సామ్రూజ్యుంబుం జేకొని సంతుమ్షుం డయ్యె నేనిమన్త్యరణా 

నంతరంబున నతండు పితృ ప్రీత్యర్థం బెయ్యది యొసంగు నది మత్పీ9తికా జకం 

గాకుండుం గాక యని యిట్లు కై కేయి “నిందించుచు రాముని కిలు౦దం౦ 

బోవ నుదో్యోగించిన నప్పుడు కాసల్య పకి కళ్ణంబు వచ్చి మరల్చినం బ్రతిహత 
గమనుం డై కామాతిశయంబున ౩7 బ్రావూణుం జంపీన వానియట్లు కళంబునం 

చచ్చు నంటేనవాని శ్రీ యం గుమాకునిం దలంచి సంకపించుచు రాహు స్తుం 

డెనభానునిచండ ంక దీనవదనుం డే రథనూగక్షంబు6 జూచి మెలుం" జ త్రి 

రామునిం జీరా, నుచు నక్కు_ మారుండు ఏ పురం ౦ ఒకి క కృమించినం జూచి శోక 

వేగంబున ని ట్లని విలవీంచె 8908 

చ. అరదము దూర మయ్యె జవనాశ్వము లద్భుత వేగలీల బం 
థధురగతిం బోవ్రచున్నయవి ధూళికతంబున తాకుమారకుం 
డరసినం గాన రాడు తను నంతయు నేర్వం దొడం” నింక నే 
'తెకువునల బోదు చెన్వ రిక ది క్కృకటా విధి నేమిసేయుదున్. వ. 

చ. సరసనదార్థము ల్ల ట్లుడిచి సన్నపుటొల్లి యం గట్టి దీ ప్పహే 

మరచితసోధ భాగముల మంజుల శయ్యను బన్వలించునా 

వరసుతుః డాకలంబుం దిని వల్మ_ ము దాల్లి నముహీజహోూాబముం 

దురుకకి నాశ్శతల్పమున నొ ప్పణి యెట్లు నసించు నక్కటా, 895 

స, ధూలివృత దేహుండై. మొ స్వుదొ ఆంగిపుపమినుండీ ప స్రవణంబునందుండిముదగ 

జంబునట్లు లుక్జితుం కయి చనెడుదీర్ధ్య బాహా హాుంగరక్రు రామునివనవాసు లెల్ల, 

చ, అడవి! జరించునప్పుడు న్ఫృుగారవము లీనువేళ నాశటకా 

దడంబడు వేళం గంటకపథంబున చేగెడువేళ నెంసచే 

బడలిన వేళ నాకొడుకు భావమునందు వనుం దలంచి సో 

యిడుములం 'బెక్షైం దం డ్రి యని యించుక యైన దలంప కుండునే. 897 

జనకొనుత యెంత జెప్పి వ, విక మగనీం గూడి ఘోరవిపినంబునకుం 
జనుచున్న దతిసుఖోచిత, మనమున దు9ఖంచి యెంత మలలిసనా యచటన్. 

వ. గంఫీరంబులును రోనుహర్ష ణంబులు నగు శ్వాపదారవంబులు విని యెంత 
భాయంసకునో యని విలవించి శె కై కేయి దిక్కు మొగం బై యి ట్లనియె, 
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చ. అకలుపచిత్తుం డంచితగుణాస్పదుం డై నసుతుండు కాననో 
రికి జనియ న్మనంబు చెయి? బెట్టి గలంచినరీతి. జూల. ద్రి, 

ప్వుకొన. దొడంగ బె పయిని మూర్చ ముసుం గిడు చున్న దిప్పు డం 

బకములు గాన శావు ప్రసభంబున నంగము లా ర్షినొంబెడిన్. 900 

రుడు దశరథుడు కాసల్యాసదనమున కరుగుట. శుశుం 

వ. నీవు విధవవై పతిపు త్రపరిత్య క్ష క్షం బైనరాజ్యంబు పాలింపు మని బహుప్రకా 

రంబుల విలపించుచు నచ్చోట నిలువక యపస్నా తునియట్లు నగరంబు6 ద సే 

రించి శూన్య చత్వర వేశ్గాంతంబును సంవృతా హూ చేవతాగ్భవాంబును గంత 

దొర్చలదు[ఖా_ర్త రంబును వాత్యాకీర్ల మహాోపథంబు నగుపురంబుC గనుంగోని 

దుకఖంచుచు నూతికాగ్భవాంబునుంబో లః గశ్చ్యలం బై బై యున్నయంత 8పురంబు 

వకరిగి క్షోభిం చినమహాప్రాదంబుచందంబున సుపర ర్లవ్భాకం _ైనపన్నగంబుకై_ 

వడి రామలవ్షణవై దేహీ రహితం బె దిక క్క.ణీ యున్నదాని నవలోకింప నొల్లక 

చావారికులం జూచి కౌసల్యాసదనంబునకు నన్నుం దోడొనీ ఫొం జొండు 

చోట నీవానకిపరితాపంబు దీజ దనిన వారు రయంబున వానుదటవ్నీణ 

| పార్శవ్రంబుల గుచ్చి పట్టి దోజ్కొవని చనీన న గ్రేవిమందిరంబు( ద్ర వేళించి 

తీల్పంబునం దనువు వై చి యసంవృతమేదినిం బడి పొరలుచు నడ లూనిన 

చి త్రంబున భుజం బె స్త దీర్హ స్పరంబున రోదనంబు సేయుచు. బెక్కువిధం 

బులం గుమారునిగుణంబు లగ్గిం' చుచు బు త్రవి యోగసంజాతశోకానలంబునం 

గాణియపడు చుండ రాత్రి సమయం బయ్యు నారాక్రి చళరధునిపాలికిం గాళ 

త్రిమొ తోంయె నప్పు ర డన్నరపతి శాసల్య కి ట్రనియె. 901 

ము, అక రామునివెంటనంటినమదీ యాలోక మూశానువు 

క్రీ తదీయాకృతిపై రమించుచును దృ పిం జెంవ కీ వేళ కుకా 
ధృతిచేం గమ్మాజ దట్టు గావున నిను న్వీవీ ఆపలాం జాల స 

మృతిచే నీచకరంబునం దనువు సంభావింపుమా యి త్తజీన్. 902 

వ. అని నియోగించిన న దేవి రానుగుణకథనపరవశుం డై తన్నామంబునే 

వేర్కాను చున్నదళరథునిదుర వస్థిం జూచి బహ ప్ర కారంబుల నాక ం౦దనంబు 

సేయుచు గన్నీరు నించుచు వెండినిట్టూర్పులు వుచ్చుచు నో కభారావసన్నుం 
డై నయమ్మహీపలిశ రీరంబు పాణితలంభునం బరిమార్జించుచు ని ట్లని య. 908 

క, వీరో "త్తమ రామునిపై 6 గూరిమి యించుకయు తేక గుబుసము 'వీడకా 

'ఘోేరవివము. గ క్కెడుహ్రూరోరగిగతిం 7 గై క గనలుచుండుం గాటే. 904 

రుదు. కె సబ్య సుతుని, బేర్కొ_ని విలపించుట. ఛశుఠూ- 

ఆ. అట్టిడానిం గాడి యధిప నాకేగతిం, బూని పొత్సు మనంగ: బోలు నకట 
సూరపన్న గంబు శేరిన యింటిలో నూవాం జేసి మనుజు లుండ వశమె. 905 

82 
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తే. తవిలి రామునిం శై కకు దాసునింగ నొ, నర్పనవై తివి యటు తై న నగరమందు 
ఛై మవృ త్తి జరించుచుభవనమం దె, యునికిం జేసిన వీకీంచుచుండుదుం గద. 

వ మజీయు నాహితాగ్ని యగువానివేత . దర్శపూర్ణ మాసరూపపర్వంబునందు 
వ్రీహిగతతుపాజాలం "బెట్టు రమ భాగత్వంబుచేత నిర్దిష్టం బగు నట్టు కై. కచేత 

రొముండు స్వరాజ్యా వస్థానంబువలనను స్వగ్భజోవస్థానంబువలనను ఏ వినిపా 

తితుం డై యశేష్టంబుగా రాతసభాగత్వంబున వినియు కుం డయ్యె నని బలికి 
వెండియు నిట్లనియె. | 907 

క, గజరాజగమనుం డమల, ద్విజరాజముఖుండు వినుతపీర్యుండు భృత 

దిగీజుం డగునాతేన యుండు జన,కజతోం గూడి యెటు నిల్వంగా నేర్చు వనిన్. 

క కట్టా కై. శీయికిం గాం బుట్టి యెపుడు దుగఖములను బొందనివారిం 

గట్టిండీతనమున నిప్పుడు, న నట్టడవికిం బంప నీకు న్య్ధాయమె యధిపా. 909 

వ; అని దూజ వగచి యంత నిలునక. 910 

చ, శగుణులు రూపవంతులు నుడంచితమూ రులు రామలమ్మైణు 

లస్టరసలకాలమం దిటు వివానితు. లై రటు: రత్నహీను ఆ 3 

బరువడిం గందమూలపలభతుకు ఆ శై యలకాననంబులో. 

గర -మతిదీనవృ శ్రి. నిలు గానక చెటు నసింతు రక్కటా. 911 

ఉ. తమ్ముండు వ్రీతితో బహూువిధంబుల సేవ యొనర్భు చండ. నం 

దమ్ముగ సీత: గాడీ ప్రచుదంబున నిష్టస్కుఖై కలీలుం డె జై 

. సమ్మతితో న యోధ్యుం గల సర్వజనంబు నుతింప నాధిప 
త్య మైనరించుకాలము జనాధిప యెప్పుడు చూడం గ ల్రెడిన్. 912 

వ. అని యాస పెంపునం బలికి వెండియు. ‘913 

ఉ. కృన్నన రామలక్షుణు లరణ్యము వెల్వడి పిటి కింకం దా 

కన్నుకు వత్తు. రిష్టనుఖ మెన్నండు గాంతురు భానునుక్కులం 

"బెన్నండు తేజ ముందు మను జేశ్వుర వుత్ప ఎృథుదు౭ఖకోక మిం 

కెన్నండు దీజు బంధుజను. లెన్నండు గాంతు రనంతమోదమున్* 914 

ఈ, పంకజదళ నయనుని నక [అం కేరదుస మానముఖుని రవుణీయ గుణా 

లంకృతుని నాకుమారుని, నింకవిలోకింపం గలదె యోజన. న్మమునన్. ౯15 

క. వనవాసము సల్పి రయం,బునః దమ్ముండు గెల్యీ సతిని ము న్నిడికొని చ 

యష్టిన మరు వచ్చురామునిం గనుంగొనుభ్లాగ్యంబు నాకు గలదో తేదో. 

ఉ. పొందుగ "రామలక్ష్యణలు భూమికు మాొరియు రాజవీధి నా 

నందముతోడ రాం గన్ని మనంబున గోర్కు_లు పల్లవింపంగాం 

జందురుం గన్నయోప.ధులచందము నొంది పురీకులాంగన 

ల ఎ్రందము? గట్టి క్రీతిమెయి నెన్నండు గాంతు రళీప్సితార్థముల్ . ఫ్యా 



అయా ధ్యా కాండము, 299 

ఉ. పన్నుగ శాఫఘవుం డడవిం బాసి పురంబున కేగుబెంచి య 
భ్యున్నతవె భవస్సు రణ నుర్వికుమారికతోడ సాఖ్యవా 

కాన్నిధి నోలలాడుచుః డిరంబుగ రాజ్యము, సేయుచుండ సా 
కన్నులు చల్ల గాం నని సుఖస్థితిం బ్రతి దనర్బు న్నండో, 918 

మ, రమణియోజ్ఞ ఏలకుండలంబు లలర న్రాముండు. సౌమిత్రి ఖ 
దము చాపంబును దాల్సి శంగవదగాకారంబులం బొల్చుచుం 

బ్రమదం బొప్పం౭ంగ విప ప్రక నీక లపువ్పంబు ల్ఫలంబుల్ ౫ గ హొం 

చ్చ మహోర్థంబు ప్రదథీణంబుగం బుడి 'న్చేవించు టిం ఇన్నయో. gig 

శే, ప్రాయమున న్ధ శృతుల్యుండు ప్ర పృ చేతం బరిణతుండు ధర రృజ్ఞుండు నిరుపమాన 

నం డగురాముంజెపు కరుటేరచే నాదు , మోలమూండెండ్ష జాలునిలీలనాడు. 

సీ నరనాథ తొల్లినందనులు తల్లుల పాలు6 గ్రోలునప్పుడు తేదురోజములను 
గప్పితి. గాంబోలుం గాకున్నచో లేళ దూడ గల్లినమంచి పొండిమొదవు :.. 
చందాన నధికవత్పలత నొ ప్పెడునేను మృగ రాజుచే గోన్ర పగిది భూరి 

కల్యవమతి మొన కై. శేయిచే ముద్దుగుమురునిం బాసి శోకమునం గందం. 

జే, గావలసె. బు త్రుంద్క్క_ండెకాని వేచి, రమొక్ కండు లేంశట్టిసుగుణాభియు క్తు కులబాని 

యెట్లు బ్రతుకుదుకో కాగ్ని యేర్చంచొడలె, నేమిసేయుదు ఇెద్దిదిక్కె0 దుంబొత్తు, 
శే, రాజవర్య నీదాఘకాలంబునందు, ను త్తు య భు డై నసూర్వ్యుండు త్ 

కరముల ధరి త్రినిం బోలె గాఢశోక్క, మేర్చుచున్నది యధిప న న్నెట్లు మె సతు, 

ందుయ్రా సుమిత్ర, కౌసల్య నూఆడించుట. శ్వుడుం- 

వ, అని బహాుప్రకారంబుల విలవించు చున్న కౌసల్య నవలోకించి యుపశమన 

వాక్యంబుల ననూనయించుచు సుమిత్ర యిట్లనియె. 2 

ఉ. వుంచివివేకి వెతి విటు మానిని పాక్ఫతేశాంతయట్ల దుః 

ఖంచుద వేల నీసుతునిం గేవలము రృుష్టనిం గా దలంచితో 

కాంచన శై కెలధీరుండు వకల లృపబుద్ధి మహానుభావ శ 

భ్యంచిత సద్దుణాభిరతుం డాతని కెందును గీడు గల్లునే. 9a 

మ. అతులామున్నీ సకసౌఖ్య మెంచి ఘనిస్టాచారధ ర్లాధ్బసం 

స్థితుడై ర్ కై తుచ్చనుఖంబుం గోరక పిత న్నే హంబున న్మేదినీ 

పేతివాక్ళ్టం బొనరింపం బూని నయ మొప్పుం గాన శ్ర న్భవ 

త్పుతుం డా నీతివిచారుం బాయుటకు నై శోకింపంగా నేటికిన్. 923 

సు, ముదితా లక్షుణుం డన్నకుం మ, మీ యుండు నాపుం డే తగా భ్ కింద 

తృ్దప ద్య౦ంబులు గొల్చుచు౯ 'సలము లుద్యుత్పీితి సర్పించుచు౯. 

ముద మేపార నవార్షిశంబు శరియె మున్నాడి రటీ,౦ంచుచుం 
డ దవతోణి నివాస వూతనికి సంళాకంబు గావించా నే, రక 
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క, పతిసేవ సేయుతలంపున, శీ తిసుత ధర్శాత్నం డై న శ్రీ రాముని స - 
న్యుతిత" వెనుకొని విపిన, శీతికిం జనుచున్న చేల చింతింపంగన్. రి 

తే, 'తామరస నేత్ర, సత్యంబు దమము శమము, నార్లనము శీంకౌచంబులతనియం'చె 

సన్ని విష్ట్రంబు లై యుండుజగములందుం, బర గీ ర్తిధప్రజంబును చాదుకాలిపె, 

చ. అతని ప్రతాప మున్నతమహ తపము కౌచ మెటింగి కానన. 
శీ తి నసహిమాంళుం డంకువులచేతం డవింపలం జీయం జాలం డం 
చిక గతి గాడ్పు "రేంటవలు చి త్తహరంబుగ వచు చుండు స 

నతి జలజారి రాత్రుల సరుద్యూతి వెన్నెల గాయు నిత్యమున్ . 929 

మ, అనిలో. గూలిన శంబరాత్రజుని దైత్య శేషు నీతీంచి చ 
య్యన నెవ్వానికి భారతీ ప్రియుడు దివ్యా, స్త్రంబు లర్సించె న 
య్యనఘుం డాక్వుండు రాఘవుండు నిజబాహోళెిర్టమే తొ డుగా 
వన దేశంబున నింట నున్నపగిదికా వర్తించు నిర్భీకుః డై. 930 

క భువి జవ్వని శరపథముం, గవిసి పగతు లంతశకాంలికస్టు లగుదు రా 
రవికులపలిళాసనమం, దవని యెటులు నిల్వం బోల దంభోజూత.. 981 

తే. వనిత యెవ్వానికౌర్య మవార్య మేవి,ధూతకల్మమ కేజంబు దుర్నిరీక్ష 
మారఘుస్సామీ వనవాసమర్డ్శి సలిపి) యవల గై కొను స్మామాజ్యినుది నిజంబు, 

చ. ఇనున కినుండు నీశ్వరున కీశ్వరుం డగ్నికి నగ్ని కీర్తికి 
స్థన మగుకీ రి గవ్వారికి గవ్వారి లత్మీకి లక్ష్మీ పెద్ద వే 
ల్పున కిలు వేల్పు భూతములలో ఫఘనభూతము నీకువూరుం డ 
య్యనకుల నేతకు౯ా విమతు లెవ్వరు రాష్ట్ర/మునం బురంబునన్, 938 

చ, మెలుపుగ లవ్మే తన్నధిగమింప మహీసుతం గూడి రాఘవుం 
డిల కభివి కుడై జనుల శేలిక గాం గలం డేల సందియం 
బలికచ పౌరజానపదు లాతని క భ్యూదయంబుం గోరి ని 
శృలమతి సర్వబేనతల సన్నుతి చేయుచు నున్నవా రొగిన్. 934 

చ. అనుపముశోకవేగహతు-ల పురిలో, గలవార లెవ్షనిం 
గనుంగోని యశ్రుబించున్రులు గాజింగ నేడ్చుచు నున్నవార లా 
యనఘుండు లవ్షీతొడ జనకాత్మజతోడ ధరి త్రితోడ సొం 
పెనయంగం గూడి రాజ్యమున ేలిక గాంగలం డెన్ని చూడంగన్. రిక్టర్ 

కే, అంబురువానేక్ర వల్క_ల మద్ది దాల్చి 
వనమునకు బోవు రామభ్యద్రు నిపిఖుండ 
జనకసుతమాడి_ విడువక చనియె రాజ్య 
లక్ష్మీ యాతని శకెద్ది దుర్లభము ెపుము. 936 

కే. చాపశరఖడ్లము బూని శ, న్ర్రభ్ళన్వి,రోండు లత్ష్మణు6 డ్యగ్యవీర్యుండు మ్రోల 
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నప్రమాదు. డైప్రో వోచుచు నదుగుచుండ రాముభొద్రుని కెద్ది దుర్గ గ్గ భముచెపుము, 

. వనవాసము సల్పి రయం,బునం గృమ్మణఆ నరుగుదెంచి పొయివు? జరణం 

బునకుం బృణమిల్లు'రామునిం ననంనాని మది సంతనీం చుకాలము వచ్చున్ . 

. రముణే మాడ్భశలను శ్లోకమున బడల కుండల "దేర్పం గాందగు నీ వీ 

శృమమున శొకింపంగ నిను, హినుకరముఖ చేర్చువార లెన్వా రిచటన్. 989 

. తరుణీ రామునికం కును, బరు డొక్క_ండు "లేండు ధ ర్రృపరుండు జగతిలో 

నరుదార రాఘనునియం, దరసిన లే దించు కై న నశుభం బబలా. 940 

మహోనుభానుం డగురాముండు లతుణసహి తుం డై యరణ్యంబుననుండి 

గృమ్మణ బురంబునకుం జనుజెంచి న సామా యూజ్యర్టిపట్టాభిషి క్ష కం జై జానకిం 

గూడి రోహిణీయు కుం జై జై నచంద్దు నిభంగి వెలుంగుచు మృదువీనంబు లగు 

కరంబుల చేత భవచ్చరణంబులు నంస్పృశింపం జనుబెంచు నప్పు డీన్ర మేఘ 

రాజి న్లో చ్చ యంబునుం బోలె బరమాన ౦దసంభూత బా ప్పజలంబుల చేత 

నక్కు_మార'కీఖరునిం బ్రోశీంచెదవు సత్యంబుగా.  బలికితి _ శోకమో 
వాంబులు విడిచి యూఅకెళ్లు నుని యిట్లు సునితా దేని పూర్వజన్మ కృత భగవ 

చారాధనజనితసుకృతపరిపాకంబున క్రీ రాముని బరమౌాత్మ (గా సనెజణింగి 

వివిధనినయసాంత్వ వాక్యోపచారంబుల ననేక ప్ర, కారంబుల నాశాగసించిన 

నాసుమిత్రా బేవివాక్యం చాలకించి శరద్షతం బగునల్పతోయ మేఘంబుభంగి 

నర దేవసపత్ని యగునక్కౌసల్యా టేవిశ రీరంబునందలి శోకంబు వినాశంబు 

నొందె నంత నిక్కడ. 941 

జనకుని మిత్ర వర్షమును సర్వవిధంబుల పెడుథొల్పీ కా 

నసమున శ్రీసరాముని జనప్రియుం బాయంగ లేక రకు లై 

పనినడి పౌరజానపదవర్లము బల్విడి నన్ముహోత్ముని 

న్య్షనుకొని యెంత చెప్పినను వీడక వోవుచు నుండి ర_త్తణిన్. 942 

. సముదితుం డె డ్ డై నపూార్హి మాచం ద్రుమాడ్కి_; రామభద్రు ండు సా కేతరాజభాని 

పౌరు లగువారి కెల్ల నుదారస సద్దు, ణాబ్లి గావున సక్సి)యుం డై జ _తనర్చె., 948 

యిరు రాముడు పౌరుల ాజడించుట. శుఢుం- 

వనికిం జనపల దని చృయ్యిన రాముడు వారిచేత యాచితుం డయ్యు౯ 

" జనకుని నత్యాత్మునిం గా నొనరింపంగ బూని నిలువ కొయస్టినం జనియొన్. 

శే, 

ఇవ్విధంబునం బోవుచు నారఘువంశ శేఖరుండు వారి నందజం గరుణాతరం 

గిశాపాంగవీతుణంబుల నిరీశీంచి స్నేహయు కంబు లగుమంజులవాక్యం 

బుల నిజపుత్రు లం బోలె ననూనయించుచు ని ట్లనియ. 945 

ఇచెలంగి మరలు నాయందు సలుపునట్టి, భక్తి క్ర బహుమాన గారవర క కులను వి 

శేవముగ భరతునిమోాందంజేర్చు డింక్, మామనంబునకదియెసమ్మద మొసంగు, 



802 గోవీనాథ రామాయణము 

చ, 

UK 

. రామరథ ప్రకీర్ణ హాయశరాజములార నమోరస 

అతం డసరాజతుండును మహాత్తుండు గీ ర్రిరథుం డమర్షి ప్రా 

జ్ఞ్వతముండు పీన్న వాం డయిన బానముేం గడు6బెన్ష "సాధుస 

మ్భితుం డగ్వుం గాన నింకల దగ మో కనుయూపకుం డె ననాథుల డై 
Me 

తతమతిచేం బ్రియంబును హితంబును జేయుచు నుండు నిచ్చటన్. శ్రిత] 

. జనకునిపనుపున భరతుడు, ఫఘనరాజ్యుపదస్టు. డయెం గావున మన మ 
థు 

య్యనఘునియాన తి: గె కొని, యనిశము న _రింపనలయు నతిశయబుద్ధిన్ . 9.18 

కావున మూరు ముల్సీ)కికఅుకు నతం డౌట్లు పరితీవింప కుండు న ట్రనూనయిం 

చుచు నతనియా యాజ్ఞ నుల్హంఘీంప క మదాగమనంబుం నోరుచుం దచస్పిశవ రు రుల 
యుండుం డని పలికిన నప్పు దవ్వురబనంబులు రామభద్రు ౦ డెట్టు వితృపచన 

పరిపాలనరూపధ ర్మంబునందు సంస్థితుం డయ్యు. నట్లు తదాధివత్య్ంబుం గోరు 

చు నమ్మ హోత్తు నువేశించి విలవీంచుచుం నన్నీరు నించు చుండి రప్పు జారాొ 

ముండు సౌమిత్రి హీకుం డె వాప్పువిహితలోచను లై నపురజనంబుల రజ్జు 

వులవేతం బోల్ oa సానర్డి చుచు నతిత్వరితగనునంబునం బ్ 

వుచుండ నప్పుడు సయోంజ్ఞనతపోవృద్ధు 3 లై నవిప్రులు వయశ ప్రకంపితేము స్తకు 
౮ మిక్కలి వృద్దు లగుటనలన సమిోపధావనాళ కేత దవ్వప్ప్రబం జూచి రాము 

నీళ్ళపావిశేమం బుగ్గడించుటకుం దదీయరథ కీలీతహూయం బుల నుద్దేశించి యి 

ట్రనిరి. 949 

న్నిభో 

ద్రామరయంబునం జనక చాళరథి నస గృమ్మతింపుం డ 

శ్లై నుని ద్రవ్యాణి త్త త్రమముఖేరితసూ క్షి కిం దిరస్క్రరించినం 
దా వెదిలో సహింపం డతిభార్తి కుం జౌట రఘూద్వహా ౦ డోగన్.. 950 

తె.అవనిలోం గర వంతంబు న్ ఈ నభూత్ర, సంఘములయిందు మిక్కిలి శ్లాఘనీయు 

లట గావున మిరు దయాసమృద్ధి, మా మనని బుద్ధిం కూని మరలుండివుడు, 

షు రవికులసార్వభామునిం బరాక 'నుకీలుని రామునిం బురో 
పవననిహోర మర్గి సలుపం నని పోవుట నూని మీరు ఖై 
రవతరసింహముఖ్య మృగ రాజవిరాజాత మైనదండకా 
టవి కిటు సాహాసంబునం గడంగి వెసం గొని పోవ జెల్లునే. ఏ5ని 

-ంద్రుర్టు. విపు లంద టు రాముని సనమునకు. బోవలదని ప్రా స్థించుట. వత్తుల 

. అని యిట్లు విలవించు చున్నయాావి ప్రవరులదీ నాలాపంబు లాలకించి రాముండు 
_ శ్రాహృణవాక్య శ్రవణానంతరంబున రథగమనంబునందు దోషం బగు నని 
యును బ్రా హణాశ్వాసనంబున వ్రతభంగం బగుననియును దలంచి రథంబు 

డిని తీడాగమనపర్య ంతంబు సన్ని కృష్ణ పదన్యానుం డై జ చారి తృవత్సలుండూ 

గావున ఖై ఛ్రాహణులయం .చలివిశ్వాసంబువలనం దాను రథారూథుండజె యుండి జై 



అయాధ్యాకాండ ము.  శ05ి 

పదాతు లయిన వారల. గ్రమవ్మాజింప నుచితంబు గా దని నిశ్చయించి పాద 

సంచారంబున వనపరాయణుం డై మెల్లనం బోవు చుండె నప్పు డారఘువుంగ 

వుని డాయం జని యావృద్ధవి ప్ర ప్ర్రులు సంతపాంత8క రణు లై యిట్లనిరి. 958 

సీ అనఘాత్త్మ్మ సీమంగళాకృతిో జూడక యొకనిమివం మైన "నోర లేమిం 

జేసి నీమృదువాగ్విశేషంబుచే బహూన్ కృతుల మై వనభూమి నతీసుఖాబి 

నలరుచు నుంజెద నునునాస పెంపున వచ్చును ష్మి బట ద్రోచి పుచ్చి న నీకు( 

బోవంగం జెల్లునె భూతదయాళుండ వై ననీవె వయావిక్ హానబుద్ధి 

శే, ద్విజవరో వే వం జేసిన వేణి యుకండు, కక రత్నీ౦ంపం గలవాండుగలంటెజ గ తి 

నకట యీచంన మైన ని న్నధికధర్శ, నిష్టుం డని సూరిజను లాడనేర్తు రెట్లు 

వ మజియు బ బ్రవాసంబంధిసకలమం శ్ర శం త్ర జ్ఞానోప యోగానుస్థానరూపంబు'లై న 

యస్మ దీయకర, ంబులును చాత్రారణి దొరీరంబున వ్విజస్కంధాధికూఢంబు 

ల నగార క ,పత్యావావనీయదాతీహాగ్నులును గాతుకాతి శేకంబున ననుసరించి 

వచ్చుచున్నయవి నాజి వేయసముళ్థితంబు లై తె నయస స్మదీయపాండురచ్చ త్ర తే ౦బులు 

కరన్యేఘంబులభంగి వెలుంగుచు నివియే వెనుకొని యరుగుచెంచు చున్న 

వీ యాతపత్రంబుల చేత ననవా_ప్పచ్చత్రుండ వైన నీకు రవికరణంబుల వేండిమి 

సోంకకుండ నీడం గావించెదము వేదమంత్రానుసారిణి యగ నస్మత్సరనముధన 

భూతంబు లై ననస్మ ద్బుద్ధి భవన్నిమి త్త తంబు వనవాసానుసారిణి గా నొనర్పంబడి 
యె వేదంబులు మావా నయంబులయంద యున్నవి పాతి వ్రత్యరవీత లుగు 

నస్మత్పత్నులు గృవహాంబులయంద నిలునంగలరు భవన్నివ_ర్హ రృనంబునం డస్మద్బు 

ద్ద సునిక్చిత యయ్యొ నింక నీవు వనగమననిశ్చయంబు సేయం జనదు ధర్మపరా 

యణుండ వై ననీన ౫ బ్రావ్మణప్రార్థనాచరణ హూపధ ర్య నిరవేతకుండ నగుచుండ 

నింక ధర్మం 6 బె ల్తెజంగునం బ విల్లు నిభ్ళ'తాచారుండ వై ననీవు వాంస 

శుక్ట శిరోపవాంబులును మహీ ఫతే' నరజోపార్టి శ ఫంబులు నగుమాశిరంబులచే 

. యాచితుండ వై మరలు మని పలికి వెండియు నిట్లనిరి, ర్రిగర్ర్ 

చ రవికులవర్య రము నగరంబునకుం జను "దేర వేని భూ 

దివిజులు త్వద్వి యోగ జవితీర్ల నుహావ్యసనాభిపన్ను లై. 

తవిలి ద్విజార్హ యాగము లుదంచితభ కి కి నొనర్చ రందున 

నవనవిఘాత ఫ్ దోపు మది సంగత నుయెడు నీకుం జూడంగన్ = 956 

క, వినుము చరాచరభూతము, లనఘాత్త్మక భ_క్తియుతేము లై దై నమున 

న్సినుం టార్డి చుచు నున్నవి, సునిశితిముగ భో కులందుం జాొపుము కరుణన్. 957 

ంశురు రాముండు కేనుసాతీఠంబు6 జేరుట. శురుం- 

వ. వుజీయు నఖబజనహృదయనయనాన నందకరుండ చె ననిన్ను విడువం జాలక 

నీవెంటం జనుదెంచు చున్నయస్మ చాదిపురజనుల భాగ్యంబు నాలోకించితాము' 
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ను వెనువెంటం బోన గమకించి మాలంబులచేత వాతేగమనవేగంబు తై పురజను 
లకుంబో లెందమకు రామానుయాన భాగ్యంబు లేదయ్యె నని చింతించి వాయు 
వేగంబు చేత నా కోశించు చున్నవానియల్ల చూపట్టుచున్నమహోన్నతంబులై న 

పాదపంబులను నొహారసంశారంబులు మాని చేష్టలు దక్కి. వృరైకస్థా ననిష్టి, 

తంబులై సర్వభూ తానుకంపి నై ననిన్ను. బ్రాక్టించుచున్నఖగంబులను శలోకీం 

పునుని ౦ యిట్లుబహూు ప, కారంబుల దు3ఖంచు చున్నయావి ప్రో త్రములదీనాలాసం 

బు లాలించి - కలా్టాసగుణాభిరాముం డై. జె నరాముని నివారంచుట కడ్డంబు 

వెన యనం దవుసానది యాసన్నాం బయ్యె నస్పుదు. సుమం త్రుండు మార్ష 

దురఘూసంబు మేపి త్ర ద్రవ ణంబున కుం జాలియుండే నిట్లు రమ్యుం బగుతమసా 
తీరంబు నాశ్రయించి 'రాముండు నీత నవలోకించి లశ్మోణున కిట్లనియె. 95% 

అనఘ రవి య సమించెను, వనవాసంబునకు నొక్కవోస ర మయ్యెకా 

నుపటివలె నీవు మనం, బున గృవాసౌఖ్యాదినాంఛం బొందకు మింకన్ . 

పగ లెల్ల కవిం గృుమ్మరి, ఖగమృగములు తనుకు వలయు కందువలందుం 

దగురీతి. జేరినందున, సుగుణాఢ్యి వనములు గంకు శూన్యము లయ్యెన్. 

విను మిప్పు డయోధ్యాపుర, జను స లందజు బా లపృద్ధనహి కంబుగ నె 

అనుపమసద్దుణములచే, ననవరతము విషయ వాసు లవనీపతికిక౯ా 

మనకు భరతశత్రు ఘ్నుల, కనుర కులు గారె వారి కోడలు జనించెన్. ర్రిగ2 . 

జన నీజనకులు సారెకు, వనగమనముం దలంచి తలంచి నారక్ మదిలో 

. అయిన నేమి భరతుం కలధరఏడేండ కరుణ జేసీ యేల గావ కుండు 
నతనిభ క్రిభావ మెరసి జెందంబునల గుంద కున్నవాండ. గొంతధ్యతిని. 964 

. మజియు నన్ననుసరించి ననంబునకుం జనుదెంచుటం చేసి నీవుచితం "బా చరించి 
తివి వై చేహే రతుణార్థంబునందు . సహాయత సంపాదనీయంబు గడా నేండు 

వన వాసోపక్ర మదివసం వీశ్రమసాతీరంబు మహాశ్నేత్రంబు గావున నీరాక్రి, 
జలపానంబుల చేసి యిచ్చట నుపవాసంబు సేయుద మేని పలికి సుమంత్ర 

జూచి నీ వశ్వరత్షణంబునం దప్రమత్తుండ వై యుండు మని నియమించిన 
నతం డయ్యాశ్వంబుల బంధించి సన్ఫుద్ధఘాసవంతేంబుల గావించి ప్రత్యాస 

న్నుండై సంధ్య నుపాసించి మంజుప ఏల వంబులం దల్చంబుం గావించిన నారఘు 

వరుండు కృతానుషానుం డై సీశా సహీకంబుగా. సుమంత్ర విరచితేపల్లన 

తల్పంబు నధివసించేం బురజనంబులు మాన్దాయాసఖేదంబున మై మజిచి 

నిది ంచు చుండి రంత లత్షణుం డన్నదిక్కు. గనుంగొని నూతునితో. ననేక 
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ప్రకారంబులం దదీయకల్యాణగు ణవి శేషంబులు వక్కాణంచుచు నిద్రాసుఖం 

బులు విడిచి జాగరూకతస్పుంబున నప పృమతుం డై డై రతీ ంచుచుండే నిట్లు గోకులా 

కులతీరయైనతమసానదితీరంబున నారా త్రి  వసియంచి యరుణోదయకాలంబున 

రాముండు మేల్క_ని ని ది ంచు చున్న ప్ప ప స క్పృతిజస రబుల ఏ నవలోకించి పుణ్యాల క 

ణుం డై నలకుణున కిట్ల సయ. 965 

అనఘా చూచికె యిీపుర, జను అెంతయు మనల విడువంజూలక వనికిం 

జనుబెంపద మని కుతుకం, బున బడి యున్నారు వృతేమూలముబందున్ 

ఉడుగు6 డని యంత. జెప్పిన నుడుగరు నల దనుచు నింక నొ త్రి పలికినం 
గడువడీ. దమసప్రాణంబులు, పిడిచెద మని యున్నవారు వెజ్టితీనమునన్ రగ 

పీ 3జింగ శేని విడువక్ నున వెంట, నకుగుదెంతు రదియు భరము గానం 

గడంగి నిద్ర లేచుకంకై ముంగల వాను మరద మెక్కి పోద మతిరయమున; 

. మజియు నీ యిహాకుషుకవానులు నాయం దనుర క్షు. నన్ను విడువంజూలక 
వృషేమూలంబుల నాశ్రయించి నిద్రించు చున్న వారు గావ్రన పీఠల వంచించి 
చను టొప్పు ప్ రరణ్యరపునందు సరచరించుచు నిడువులం గుడువం జూల రని 

పలికిన నామ్ ద్ధర్య స్వమాపుం డై డె నరామునిం జూచి" బతు ణుండు దేవా యిదియీ 

నాకుం జూడ యుక్తం బై తోయ చున్న దట్లు గావింపు మనిన నారాముండు 

సుమంత్రుం జూచి రథంబు రయంబున నాయితేంబు గావింపు మనవుడు నతండు 

జవసతస్షోసంపన్నంబు శై చై నహాయంబులం బూన్ని సజ్ఞంబుం చేసి తెచ్చిన నారఘు 

పుంగ వుండు పీతాలమ్మణసహికంబుగా రథారోవాణంబుం జేసీ యమ్మహోనది 

నుత్తరించి మహామౌార్షంబు నా శృయించి లీథ్టుంబునం బోవుచుం బురజనమో 

పహానారంబు సుమంత్రు నవలోకించి మనపోయిన తెజుంగు పౌరు లెటుంగ కుండు 

విధంబున నీవు కొంతదూరంబు రథం బయోభ్యాపురంబున కభిముఖంబుగాం 

దోలి గృమ్మణు వనమౌార్షంబునకు మరల్పు మనిన నతం డట్ల కావించి కృమ్మజు 

రథంబుగ 'దోలుకొ ని రామునికోడకుం జనుచెంచిన నమ్మహాత్ముండు సీశాపక్షణ 

సహితంబుగా సపరిచ్చదం బై నరథం జిక్కి న నాసుమంత్రుండు తపోనన మొ 

రంబు. బట్టి వాయంబుల రయంబునం దోలిన నవి వాయజవంబునం బోవు 

చుండె నిట్లు 'రాముండు డానకీలక్రణసహి తీంబుగా రథారోవాణంబు జేసి 

ప యాాణానుకూలమం గళసూచకనిమి _తృదర్శనార్థం బొక్కింత రథం బుదజ్బు 

ఖంబు గావించి నిమి త్తస్వీకాశానంతరంబున దేశి ణాఖిముఖంబుగా. వనమా! 

. న్షంబుల బట్టి చనియె నంతే దమసాతీరంబున నిద్ర ంచి యున్న ్హపౌరజనంబులు 

ప్రభాత కోలంబున మేల్మా_ంచి రామునిం గానక దిక్కులు గలయం దిలకిం 

చోచు కోకోేపవాళచిత్తు లై. కొండొకసేపు చేష్టలు దక్కీ యుండి వెండియు. 

వల 
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నొక్కిత తెలివి. దాల్సి కన్నీరునించుచు విషాద వేదనావిశేషంబునం దమలో 
నిట్లని ఏలపించిరి, 969 

తుడు పౌరులు ని దృ లేచి రామునింగానక విలపించుట. ఉుథుం- 

ఉ. అక్కట రాముడు న్మనల నారట “పెట్టి దయావిహీనుండై. 
చిక్కక త్రోచి పోయె దరి చేర రానివిషత్స్పయోధి నిం 
ఇక్కడ నీంచయువార మిశ చె వ్వందు రత్న్సకుం గోడి దిక్కు... నేం 

డెక్కడ వచ్చె నీనిదుర యొంతటి మోసము వచ్చె ని త్రజీన్, 970 
ఉ. నిర్మ లచిత్తుం డంచితసునీతినిదుందు దయాపయోధి స 

ద్ధర్మనిశారదుం డభ్యదాయకుం డీశప్టరు రుల డంచు. జి సమం 

దర్హ్మి లి నమ్మి యున్నమము నక్కట యిక్కడ నొంటి డించి య్ 

ధర సుటరచుం బోయె నిల ధార్రికు గతి విన్న మెక్తునే. 97] 

డె, శాముని భానుముత్కు_లలలాముని నోమలనీలనీర ద 

శార్టమునిC బాసి మేన నిక బ్రాణము నిల్పంగ నేల చిచ్చులో 

వేమటుం బొచ్చి మొన నడవి న్విషపాన మొనర్చి యొన నిం 

"కీని యొనర్చి మైన మన మిచ్చట: జ త్రము నిక్కువంబుగన్, 972 

క, జాలిం బడి తనసుతులం, బోలె మనల నేఘనుండు భూరికరుణ చేయం 

చాలించు నట్టి రాముడు, వాలాయము మనల విడిచి వనమున కదగాిన్. 978 

క. ఏలాగు బ్రతుకుదము మన, మేలీలం జరింత మెచటి కేగుద మకటా 
శ్రాలిం దల్లులం బాసిన, బాలులగతి నయ్యె నేండు పరికింపంగన్. 974 

కే, రామభద్రుండు లేనిపురంబు ళూన్య,గృుహముగతి నుండు దాని చేరీతిం జూత 
మచటివారలు రాము జెందరిగె ననిన, నేమిచెప్పుద మింకం 'దెజుంగెద్ది మనకు. 

వ. అని బహుప్ర కారంబుల భుజం జె త్తి రోదనంబు సేయుచు రామరహీతం జైన 
_పుగంబు సొర నొల్లక రథం బరిగినచొప్పునం గొంతద వ్వరిగి మార్లనాశం' 

బగుట విపూదరిబు' నొందుచుం జేయునది లేక మరలి పురమార్హంబుం బట్టి 
నివత్స లయిన మొదవులచందంబున విలపించుచు దై వోపవాతుల మైతి మింక 
చేమి సేయువార మని చింతించుచు నరిగి చంద్రహీనం బె నగగనంబుపోలికం 

దోయహీనం బై నసముద్రంబుభంగి గరుడునో చేత నుద్గ ద్ద ఎతపన్నగం నైన 
వ్రాదంబుపోలిక సిరానందిర బై నయయోధ్యాపురంబు ” సొచ్చి చాని శోభా 
హౌన్యంబునకు శోకించుచుం గన్నీరు నించుచు విప్రణష్ట్రప్రమోదు లై పుత్ర 
చారగ్భవహావే.శ్రాదులయ ందు మమత్వంబు మాని యమూాల్యంబు "లె లె నస్వగ్భ 

హూంబులు చ, వేశించియు దురఖసహితం బనస్వజనంబు నిరీశీంచి దుకిఖోప 

హాతు లై స్వప రవేళ క ,న్వజ నా న్యజ నవి చేక౦బు లేక కొండొకసేపున కతి ప్రయ 

త్నంబునరె దవునారి చెతింగి వారలం గూర్చికొని. వారికి రాముండు 'నంచెంచ్లీ 

లో 
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యరిగిన చందం బంతయు వినిపించి ౩ బా ప్పవిహీ తముఖు లె కన్నీరు మున్నీరు 

గా రోదనంబు సేయు చుండి రప్పుడు వివల్ణరాపులును నోకలీడితులును 

. చాప్పవిస్త్రతలోచనులునుదుఖోపహత చిత్తులును రామప నరిత్య కులు నగునప్పుర 

వాసులప్రాణంబు లుద్దతంబు అయిన ట్లుండె వణిజు లంతర్భాహ్యసంతోవంబు 

లు విడిది చేహారంబులు శే సేయు టుడిగ్ | టీ చ్చవడి యుండిరి గృహస్థులు మజ్జన 

పాన భోజనశయనాగ్నిహో శ్రాదికంబు ఏడిచి ధనలాభవ్యయంబు అజుంగక 
యేమియుం దో(చ కుండీరి చాతుర్వర్హరంబులవారును దమకు నియతంబు 

_ ఖైనధర్శ్మంబులకుందప్పి చరించుచుండిరి ప్రథమజు లగుపుత్రులం బొంది తల్లులు 
వారి ంపక్తే పరమదు[ఖాక్రాంత ల యుండిరి యిట్లు న్యవాంబులకుం "జను 

చెంచినభ ర్రలం గూడి పా కాంతలు దుః శా ర్ర లై తో త్ ంబుఐ చేత దిగ్గీపంబు 

లంబో అ 'దీళ్తవాక్యంబుల చేత గృహపతుల గరి చుచు న నిట్లనిరి. 976 

రురు పౌరకాంతేలు భ ర్హలతోడ నానా ప్రకార రంబుల విలపించుట. శ్రురుం- 

= కరుణ దలిర్ప లోకముల గావ నరాకృతిం బుట్టిన ట్రియా 
టట 

వారి యగురాముభద్రు ని నుహామహు నెచ్చట నున్న సంభృతా 

దరమునం జూడ కింట సుత దారలపై రమియించు చుండు న 

పురుషులు కల్మపాత్తులయి పోదురు దుర్లతికి న్ని జంబుగన్, 977 

. పరమాతు( డె నరామునిం బరికింపంగ లేని సీతీబాన్య్యూల కీల మం 
పాటీ డా 

దిరసుత భార్యాభోనో, త్క_రసుఖములచేత నేమి కార్యము దల:పన్,. 978 

. రయమునం గాననంబునకు రాముని వెనొ_ని పోయినట్టిదు 
రయయుతుండుం బవిత్రుం డయి నవ్ఫ శుభాం బడి గాంచు నన్నవోం 

తు నలలక్షణుండు వ. బది గాంతు రనంగం ప శ్రమే. 979 

. రామునివెంట వనంబున, కామెయి జనినట్టితమ్సుం డత డొక్కండె పో 

దీమంతుడు సత్పురుషుడు, శ్రీ మంతుం డీన్యజనులం 'జెప్పంగ "నేలా, 980 

. సదమలచరితుండు రాముడు; 'సదపడి నుజ్జన మొనర్శి పానము "సేయ 

నది దలంచునట్టికొలంకులు, నదులు తటాక ములు గడుఘనంబులు గావే.981 

కడు రవెస్టీకాననము లగు, నడవు లనూపములు సరసు లద్రులు నదము 

ల్పగబడ రఘుకుల శేఖరు, నుడుగక శోభింపం జేయుచుండుం ట్రీతిన్. 9%. 

. మజీయు ననంబులం'. గలవిచి త్ర కుసుమా వీ: కంబు లగునగంబులు రామునిం 

బరమాత గా నెజింగి స్వనిస్ట శ్ర, మురరుం'కారమంత్రో చ్వారణపూర్వ్షీకంబుగా 

స్వ శాఖాకే రధ్భతమంజరీ హాపపుప్పాంజలుల చేత నష్మవత్ము ననుదినంజును 
బూజంచు చుండుం బర్పీతేంబులు సమాగతుం డైనరాముని జూచి యను 

శ్రోశంబువలన నకాలంబునందును స్వనిష్థవృకుద్వారంబున ముఖ్యంబులయిన 
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ఫలపుప్పంబు లొసంగుచు బహుభాతుమభుండితంబు లె ననిర్ద రంబువలన 
విమలతోయంబుల నొసంగుచు నిత్యంబును సేవించు చుండు బాదపంబులః 

స్వమూలావకీర్యమాణ కుసుమపల్లూవ విరచిత శయ్యాతలంబులం దధివనించిన 

రాముని రమింపణ జేయు చుండు వముజీయు నెంచెంచు నసీయించు నవి యెల్ల ( 

బ్రీయాతిథిం బోలె రామభద్రుని సత్కరించుచు నుండు నమ్మహోత్తుం డెచ్చట 
వసీయించు నచ్చట నించుక యైన భయంబును బరాభవంబును లే కుండు 

మహాళూరుండు మహాబాహుండు నుహాతేజుం డాపుణ్యాత్తుండు సర్వభూళం 
బులకు బరముగతియు6 బరనుపరాయణుండును గావున నన్గుహానుభావుని 
పాదసెన మాకు బరమసుఖసాధనభూత యై యుండు మన మిప్పుడు వనం 
బునకుం జని మోకు రాముని సేవించు చుండు. చేము నీతను సేవించు 
చుండెద నురణ్యంబునందు మోకు రాముండును మాకు నీతయు నిత్యం బును. 
యోగ శే మంబు నేయు చుండుదు రట్టపరమస్థానంబున నుండక దుఠఖవోకం 

బుల బడలుచు నిరానంటాొల మె యమనోజ్ఞంబును నృప్రశ_స్తంబును సోత్కం 
ఠితజనంబును జి త్తనాళశకంబు నె నపురంబున నెట్టుండుద మదియునుం గాక.988 

కే, అకట శై శేయి దయ్యె రాజ్యం బధర, కలితమై నాథవంతంబు గాకయుండు 
నిచట మనకు వసింపంగ నెట్లు వచ్చు, ధనము జీవిత మది యేల తనయు లేల, 

ఆ. రాజ్యుకారణమున రమణుని. దనయుని, విడిచె నట్టిదుర్వి వేక యెన 
రైక యింక నూరం గలవారి నెవ్యారి, విడువ కుండు దాని విడువ వలబె.955 

క, జీవించి యున్న కేకయ, భూవరసుత మైల భృత్యభూతల మగుచు 
స్టీవించి యుండం జాలము, జీవితములు సాథ్నీగాగం జెప్పెద మింకన్. 988 

కే. పరణ నెవ్వతె కృషమాలి పార్టి వేం ద, తనయు రాముని గానకుం బనిఇె నట్టి 
క లోకవిద్విష్టమకి మమెనకై క మ్రోల,నెగులు దక్కి యెొవ్వా రెట్టనీలువంగలరు. 

ఈ. రాముండు కానకుం జనియె రాజవ రెణ్యుండు శోకకర్శితుం 
డో మని యుండ. జాలం డతం డంతము నొందనవెన్క_ నీపురం 
వీమహీ యిీసమ_స్తజనబ్బంద మనాయక మై యుపద్రుతం 
బై మితి లేనిదుకఖమున నమ్రై వినాశము నొందు నెంతయున్. 985 

కే.మిరు పత్నీయుతంబుగ ఘోరవిషము 
నర్థిం గోలియు మృతి నైన నధిగమింపుం 
డట్లు గా బేని సుగుణాఢ్యుం డై నరాము. 
డర్ధి వసియించుననమున కైనం బొండు. 959 

కే, అకట మిథాష్టవవానితుం డయ్యె రాము, డూర భరతునిముంగల నుంటలచేసి 
యుర్విం బశుమారకునిమోల న్యున్నపళువు, లట్ల నిశ్చితమరణుల మైతిమి గద, 

స రా జీవాతచులడు గూఢ జశ్రు(డు మహోరస్కు_౦డు లోక ప్రియుం 

mr 
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డాజూనుస్థిర బాహుం డంచితేఘన శా్టముంకునుం బూర్హిమూ 

రాజూస్వుండు నుహారథుండు ఘను: డారాముండు నాసావనీ 

రాజి న్మ్నోభిలం జేయు చుండు నెపుడు నృంగ త్తనూరోచులన్ ర్ట 

మజీయుం బూ రాగభి భావీ యు మధురభ్లాష్. 

మైనరాముండు వఫవిభ౦ంగి నదపయందు 

సమదదంతియానంబున సంచరింపం 

గని విపినవాసులు ముదంబు. గాంతుకు కద. 9g: 

వ, అని యిట్లు నాగర్యన్ర్రీలు బహుప్ప కారంబుల భోజనము జ్జ నళేయ నాదు లుడీ గి 

నానావిధదీనాలాప౦బుల స. వించుచు మృత్యుభ యాగముంబునందుం బోలె 

నొ కృందనంబు చయుచుండం దదీయదుఃఖంబు సహింప 'లేనినాండు వోలె 

సూర్యుం డ_స్తమించెం బదంపడి రాత్రి ప్రన్నర్తించ నప్పుడు సాశేతనగరంబు 

గాఢసంతమసపరిపూర్ల 0౦ నష్టజ్వలనసం పాతం ul ప్రకాంతాధయనపుణ్య 

కథేతిహాసంబై శూనగ్టీవిషణిమార్లం బై బె పృణష్ట్రహర్షం బై నిరాశ్రయంబె నష్ట 

నమత్ర్యగవాం బై నయంతరికుంబు ననుక కంచ నుటేయు నప్పునస్తీ స్లు వినయ 

వివేక చి పియంబుల చేత. దమసుతులగం కు నధికుం ? డై నరామునిం దలంచి ్రాత్ళ 

వుత్రనహితంబుగా రోదనంబు సేయుచుండిరి |; ప్రశాంతనృకీ గ్య త్పవగీత వాద్యం 

బన నిరానందం _బె యపగత పణన్టవస్తు ప సారణం బె బె యయోాధాష్టనగరంబు 

సంతుభితోదకం శ బె నమహాోర్హ వంబుభింగి నయ్యె నిట రాముండు తనుసాతీరం 

బున6 బురజనుల విడిచి నాంటి రాత్రి -వేంగునంతకుం జని సూర్ రో్ట్టిడయసము 

యంబున నాహ్న్కకృత్యంబులు దీక్ష పితృవా క్యః వపదిపొలనతముం జె దూ 
మాలా 

రంబు చనిచనీ కోసల చదేశాంతంబు డాసి విక కృష్టసీమాంతంబు లగుగ్రామం 

బులును బువష్చీత కాననంబులును విలోకించుచు పశాలక్ష్యణసహితుం డై డై పోవు 

చుండ నప్పు డచ్చటి (గ్రామోప గానునివాసు లగుజనంబులు రామునీనన 
WY 

పృయాణంబుం జూచి తవులో నిట్లనిరి, 98 

రురు వననంబునకు6 బో వురాముని (జాచి గ్రామనివాసులు డుగిఖించుట. ఉైదుం- 

అక్కట దశరథు6 డాలీమూటకుం వ్రయపుత్రు, చేగతి వనంబునకు. బనివెం 

దనవంశధర్ష్యంబు దప్పి కై శీయి మగనికి దుర్నయ మెట్టు గజుపె నీత 

డసమాన చంసుబలాఢ్యుం డయ్యును చానిపొతకుతిందా నెట్లు నీయకొనియొ. 

నతిసుఖోచిత ముగ్ధ యబల మహాసుకువమూరి యాధరణీకుమూరి యెట్టు 

శే, భయదనవనమున 'సీడుములు వడం దలంచె, నెంతయాపద వాటిలైై నిపుడు విరి 

కో 

శేమి సేయంగం గలవార మోశళ్వ రాజ్ఞ, మోజే న డువంగం డరమె యెవా్టరికై న, 

అని యూగతిం గోసలవిపు యనివాసులు దు3ఖత ప్తులై విలవింప 

స్ట్రరుం డారఘుపతి వారల, యనూనదీనో క్తి వినుచు నటు చని (మో లన్ .995 
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క, సాదరమునం బరిమళక్సీ తోదకపరిపూర్ణ మగుచు నొశ్పెడిదాని 
న్వేడశ్రుతి యనువరనది, నాదశరథసుతు౭డు దాటి యవ్య్వల జనుచున్ , 996 

క. వివలోడక మై కమనీ,యనురాళరుతాభియు క్త మొ గోకులయు - 
_కృమనోజ్ఞానూపక మొ యవునెడుగోవుతిని దాటే యరుగుచు నవలన్ . 9917 

క ననరాజీవోత్సలకై , రనగతనుకరందలుబ్జరమ్యు భ్ర భమరీ 
రననాదిత యె యొ"ప్పెడు, నవజల యగుస్యందికాఖ్యనదిని దరించెన్. $98 

వ. 9 ట్లమ్మపోనది ను తరించి తొల్లి యిజ్యోకునకు మను నొసంగినట్టి స్యంధికాఖ్య 
నదీమ ర్యాద 5౦ జై నదాని న వాంతరజనపదావృతే వుగుచాని. నశీసల జేశవిశేషం 

బువై చేహికీం జూపుచు నతిత్వరితగమనంబునం బోవుచు సువముంత్రు, నవలోకీం 

చి ము త్తహంసస్వరంబున ని ట్లనియె. 999 

చ. కడంగి చతుర్చ శాబ్బములు కాననవాస మొనర్చి క్రమ్మణుం 
దడయక నేగుచెంచి తలిదండ్రులు కామితము ల్సి టింపంగా 

నుడుగక శేపుమాపు సరయూతటపుష్పీతకాననంబునం 
డరినకౌతుకంబు చెలువారంగ నెన్నండు వేంట సల్పెదన్. 1000 

రుయా రాయుడు జనపదనివాసు లగుజనుల నూజడించుట, శతం 

వ. వేంట శిష్టాచారం బగునే యని యంటి వేని. 1001 
క్రీ అనఘాత్ర, యోీలోకమందు రాజర్దుల కోడవిలో వేట శ్రీడార్థ మ మగుట 

నవసరం బెటిట సదాబారవరులే మానక స్వీకృతం “బై బె నేదానిం 

జలవేధనారంబు శరణాపధరులచే ననిశ మాకాంశ్నీతం మై నదాని 

సరయూనదీతీరసంజాతేవనములో నించుక వేట గావించువాండ 

తే. నరయ రాజుల కీరిత. యవనిలోన, నతుల మై సమ్మతం బయి యలరు చుండు 

ననుచు నీభంగి రాఘవుడమృతమధుర, భావణంబులయంబలుకు చుంబ్రాభ వమున, 

వు ల్లీన్రుంబున నగ _స్పస్టిదిశాభిముఖుం డై పోవుచు విశాలంబు లగువురంబు లర 

ణన్టింబులు గ్రామం బులు విలోకించుచు€ గోసల చేశాంతంబు. జేరి య'యోభ్యా 

భిముఖుం డై యారబ్బ వ్రకనిర్విమ్న పరిసమా ప్పర్థంబు _ నిర్లమన సమయంబున 
శిష్టాచారప్రా పా ప్పపుర జేనళానమస్కా_రంబునకు సంకటంబుచేత * నవకాళంబు 
తేమిం జేన్ యమ్మహోపురివలన ననుజ్ఞం గొనువాండై కేలుదోయి ఫాలంబునం 
జేర్చి యిట్లనియె. 1008 

యం ఓప్రురరాజమా సురపురోపమభామము నీకు నిత్ట్రముం 
గాపుగ నున్నదై వతనికాయముతోం దగ నాన లీమ్ము నూ 
కీపనిం దీర్చి రృమ్మణఆ నహీనగతిం జనుచెంచి యవ్యలం 

జూపులవిందు గాంగ నినుం జూచెద మింత యనుగ్య హింపవే. 1004 

వ అని పలికి భో _క్లివూర్వకంబుగా నమస్కరించి పదంపడి దర్శనార్థం బరుగు 



శూ 

నే బోయినశ్చాద మని యిట్టుపొస[గ రామ, చం 

అయోధ్యాకాండ ము. 811 

'జెంచి దుళఖంచు చున్న జానపదుల నవలోకించి వారల దుకిఖనీవారణంరబు 

థొజుకుం దానును చాప్పపూర్ణముఖుండై దవ్సీణభుజం బెల్టి యిట్లనియె, 

అనఘాక్ష్తులార యథార్హంబుగాం దొల్లి నాయందు మోచే నొనర్పంబడిన 

'యట్టియనుక్రోశ మనుకంపయును గడు బావీయ మై దోంచెం బరంగ మికు 

బవహుకాలదుగఖానుభ వముకొటణకు నిది చేకూడ నే నేమి సేయువాండ 
నిపుడు మోపదముల  కేణగుం డే ముర్ధసంసిద్దినై_ కాననసీమ కర్ణి 

చంద్రు(డవతేరణ ప యోజనమురావ 
ణాసురవభార్థ నుని యత రార్థమెజుక, సడ నచించినవారు సంభ్రాంతులగుచు. 

ఆ. రమ్యుమూ ర్తి మైన శామున కభివాచ, నము ప్రదశ్నీణం బొనర్చి బావ్చ 

వ. 

పూర్ణవడను లగుచుం బోన లే. కండంద, నిలిచి చూచు చుండి రలఘునుతులు. 

ఇట్లు రామచం ద్రముఖచంద్రామృతంబు నే త్రచకోరంబులం గ్రోలుచు. దనివి. 
నొందక తదీయగుణంబుల వేత నాకర్షింపహం బడిననునతిబును గ్రమ్షజీంపం జాల 

క విలపీించు చున్నవారల కారఘువ్మభుండు సాయంకాలంబునందు సూర్యుం 

డునుం బోలె నగోచరుం డై చముర్విషయం బతిక్రమించి నిజ చేవాప్రభాపట 
లంబుల న్దేశంబు నెలింగించుచుం జని ధనధాన్నో వేతంబులును దానకీలజనా 

కీర్ణ ంబులును శుభకరంబులును భయరహీతంబులును రమ్యుంబులును జేవతొ 

యశనయాగీయపశుబంధన స్తంభ సంకులంబులును నుద్యానామ్ర,నణో వేతంబు 
లును సంపన్నసలిలాశయం బులును హృష్టపుష్టజ నాకీర్షంబులును గోవగోకు 

లశేవికేంబులును న శేంద్రులకు రతణీయంబులును వేదఘోషాభఖి నాడితేంబులు 

ను నగుకోసల'చేశస్థగ్రామంబు లన్నియు నతి క్షమించి ముందట. 1008 
. ఆ వ | 

-ంర్ధుర్లు రాముండు గంగానది6 జవ .నరుగుట. తరుం 

xe wa Ao nf: సతీ), 6 . కనియె న్రాఘవుః డబ్ర నూర్షవిబసత్క్మ ల్లోలమాలామిళ రి 

య 

ద్ధృనహంసచ్చనజాత వాత నిపతశ్చ సర్వ ఎతనూనాలిచే 

బ్బునం బుహ్పంబులం బూజం వేసి రనంగా+ బొలొందుగంగానదిన్. {009 

. మజియు దేవదానవగంధరగికిన్నరోరగ సేసిత యగుదాని నిమలపుళినవివార 

మాణ విద్యాధరసుందరీసుంద ర కబరీసమర్చితనూతన పారిజాథకుసుమ. రసొ 

స్వాదనమ త్రమధుకరయుంకారసంకుల యగుదాని నిరంతరపహోమధూవ 
పటలఘనీభూతపుణ్యా శ మాభిరానురమణీయతీర యగుదానీ జల క్రీడాకుతూ 

హూలసమాగశత విహరమాణ దివ్యాప్పరోగణజలాశయ యిగుదాని నంత 

న నదేవోద్యా్యాన దేవ క్రీడాపర్వతశతాకీర్ణ యగుదాని చేవభోగ్యపద్మిని యగు 
దా MES ళా ను | 
డాని దేవ ప్రయోజ నార్థం బోశకాశంబున కుద్దమించినదాని చేవసంఘాప్రుత 

అ ర ల లో 
స లీల యగుదాని సముఖ్లసితపదగోత్సలకై రవహండనుండ లాంకర్లతవివూర 
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మాణను త్రమరాళ చక కృవాకసారసక్రాంచరు'తాభియుతే యగుదాని స్మరణ 

మాత్రంబున సకలకొప ప,వవహరణస్షేభావ యగుబాని దర్భనమాత ౦బునె 
సమ స్తముంగళ ప్ర పదశీల లే యగుదానిం ద్రిలోకవిఖ్యాత యగుచాని సకలలోక 

పావని యగుదాని జలఘాతాట్టహోసోగ మై మణినిర్మలదర్శన 2 యె యాభోగ 

పులిననితంబ మొ డిండీరఖండ కనిర్శలహోస శై మె శ వారే తేక మై నానాపువ్చు 

పరాగ; పటలపటావృత యె 'వివిధకుసు సుమూలంకృతయొ భూవణో 'త్రమభూమితమొ 

నయువతిభంగి నలరుడాని దిశాగజవనగజ దేవో పవావ్యాగ బమువార్షువూు 

స్పన్నాదితాంతర యగుదాని శింశుమారచ క భుజంగనిపే.విత యగుడాని 
ఫలపుష్పకిసలయద్విజగుల ల్మృలతాశతసరివృత యగుదాని నిప్పాప యగుదాని 

వివుపాదాంగుష్టున ఖనిస్థ సూత యగుదాని శంక రజటాభ ప యగుదాని సము 

ద్రమహివి. యగుదాని మట్ యును. 1010 

తీలకింప నొకచోట స్తిమితగంభీరత్వ మొకచోట వేగజలోత్కరంబు 
నొకచోట వేణీకృతోదకం బొకచోట రమణీయపులినాఖి రంజితంబు 

భీషణ గంభీరభూపణం బొకచోట నూరి,కాసందోవా మొక్క చోట 
సముదంచితావ ర్రసముదయం బొకచోట నొకచోట ఘనవాలుకోత్మ_రంబు 

తే. నొాక_చోటం గై రవపంకజోత్పలంబు, లుభ.యతీరజతరుజాల మొక్క_చోటం 
గలిగి యద్భుతవై ఖరిం గ్రాలుడానిం, గలితరంగ త్తరంగను గంగం గనియె. 1011 

em 

వ ఇట్లు జాహ్నావి నసలోకించి రాముండు దనచరణంబుపగిదిం బద ద రేఖాలంకృ త 

మొ తనవ్యాదయంబుకరణి నిప్పంక యె తనదానగుణంబుకై. వడి బహూుజీవన 

యె తనవన ప య్ పృుయాణంబుభ 0గి వసునుతీజూ తా ఖిరావు య యలకుట కానందిం 

చుచుం ద శ్తీరంబున శృంగి బేరప రం బనునిపాదప పట్టణంబుం గని తక్సమోాపం 

బునకుం జని సుమం శత్రు, నవలోక్ంచి యిట్లనియె, 1012 ' 

ఉ, నూతనపువ్పసల్ల వనునో వార మై నున కాశ్తయార్హ మై 
యాతటినీతటంబుపయి నంతయు నొ ప్పెడి సోసంగిదేమప్ం 
జాూతము చూచి తే యిచట సమ్మతి నేడు వసించి యాపగా 
జాతకళొవిశేషములు సర్వము జూతము గాక సారధి, 1018 

మ. అనిన న్వ్చూతుండు లత్ముణానునుతిచే నచ్చోటికీం చేరు దో 

లిన రాముండు రథంబు డిగ్గి యట నోలి౯ సీశయుం దము. డొ 
యన సె "సేవింపంగ వృతుమూలమున నధ్యాసీనుం డై జె యురిజె భ్ 

శ్రీ నిబద్ధాంజలి యె సుమంత్రు,. డనుర క్రి న్ముందటం గొల్వంగన్. 1014 

_ందుర్టు కృంగిేవప్రురాధికం ద డగుగుహుండు రామునిం జూడనచ్చుట. ఉుణుం- 

వ. అంత. 1015 

ఉ. ఆపుర మేలునాండు సుగుణాభిరతుండు నిపూడలోకర 
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ము. 

అయోధ్యాకాండ ము. 318 

తాొపరతంత్రుం డుుగ బల శాలి గుహవంుం వనువేదినా Te వ్ర 

_శోషముమిత్రుం డై తగురఘూ త్తమురాక యొజింగి స్తుత 
దీవితుం డై హచాలి చను చేర భజింసంగ న రామునిన్ . 1816 

గతి నగు చెందుగుహుు చెంతయు నంతన మూచది బాపసదీ 

యాగురుూం డె నరాముండు వ, సన్న ముఖుం తయి రమ్ము ర నున 
చ లో a డ్ వ 

స్వేగమె డాయ వచ్చు కను వి శ్ర త్లక్లీ రిని ని గాయమనమురా రెనిం 

గాగిటం జేర్చి మేనం బులక శల న్వినయో శక్తి ని ట్లనున్. [ప్ర [7 
న 

. టమహానుభావ మీమి కారణమున, నీతపస్వివాస మిపుడు గలి? 
సఖు(డ నై ననాకు సర్వంబు దయతోడం, జెప్పు నుధిస వేణు సేయశేల. 1018 
పాయక ముద్భా గ్య్యంబున, నీయట్టి పి (మ్రియాలిథి నని, బచదితు 

న్నీ)యుతునిC జూడం గలీగను, నామట్టినృతార్థుండ భువనంబులం గలందే, 

అని స్వాగతం బడిగి యర్ష రృ పాద్యాదివధులం బూజించి వెంజియు నిట్లనియె, 
“పనవంశో త్తమ యోధరి శ్రీకి గరం బీళుండ పీ వేము నీ 

'నిశంబుం . బని సేయునాసము మదీయం బె నరాజ్యంబు [గ 
నం జేపూని ధరింపు మోపుర నుయోధ్యాపట్ట ణంబట్లు ప 

[- నిరీవీంపుము భత్యుభోజ్యుములు వే గైకొమ్లు నాపై నృపన్. 1021 

ని వ్రుక్ధించుచు నున్న యాగుసూుని రాజాగ్రో సరుం ౦ డెనరా 

మన రెంద్రుండు దయార్ద దృష్టిం గన్ సమ్మానంబుం గావించి యి 
ట్రను6 బుణ్యాత్త్యక యేమే సంతకము నుడ్యిత్సితి నీచేత న 

రో లిల్లి 

G 

ర్లృణముం బొందిననార మింత యిపు డేలా నూత్న సంబంధముల్. 1022 

- అని మైత్రిం బ్రకటించి మృదువీనంబు లై నబాహాువులం బరివ్వజించి వెండియు 

న్ ట్లనియె. 1018 

. అనుపముపూర్వజన్యసుకృతాతిశయంబున నిన్ను నేడు లో 
చనములు చల్ల గాంగం గని చాల గృతార్భండ నై నతి నీసుతుల్ 

తీనయలు చుట్టము లృఖులు చాయలు సె వ్యేపకు. లగు ల్సి ,రుల్ 
చి 

ఫఘనముగ సంతతంబును సుఖస్థితి నొస్పుదు శే సుహృద్వరా, 1024 

- అనభఘవిచార నీ వొసంగు నట్టిసపర్యలు వ మాకు నచ్చె ము 

జ్ఞనకుని యాజ్ఞ చే నియతి సంధిలం దాపసవృ త్తిం గానలోం 

బనివడీ సద్వ తంబు సలుసం జను నే నిట భత్యుభోజ్యము 
బొనుట యసంగతంబు నయకోవిడ యీవినయంబు చాల చే. 1025 

. ఈతురంగమంబులు మౌార్తాయాసంబున డస్సి యున్నయవి ఘాసపానీయం 
బులచేత వీనికిం దృ ప్రి గావింపుము నన్నుం బూజించినట్ల కా సంతసించెద 
ననిన నట్ల యని తగువారల నశ్వరతుణంబునకు నియోగించె నంత నారఘు 
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పుంగన్రుందు కాలోచితకృత్యంబులు దీర్చి లవ్షణద_త్తం బె నగంగాసదీజలంబు6 

గోలి సుమంత్ర విరచితం బై నపర్ల తల్పంబు బత్నీసమేతంబుగా నధివనీంచె 

నప్పుడు లత్షుణుం డన్న చరణంబుల గంగోదకంబులం గడిగ తడి యొ త్తి కొంత 

డడవ్రు శుశ్రూహం గావించి పదంపడీ ధనుర్దరుం డై కొలిచి యుండె గుహుండు 

ను సూతీసహీకేంబుగా సౌమిత్రితోడ సంభామీంచుచు ధనుర్భరుం జై కాచి 

యుండె నంతం గి గొంతరాశ్రి చనిన యనంతరంబ భ్రా తృరతుణాయ త్త త్రచితుం 

జై యదంభంబున నిద్ర వేగంచు చున్న లత్షణుం జూచి సంతాపసంత స్తం డై 

గుహం డీ టీనియె, 1028 

_ంధుతా గుహుడు లక్రుణు(డు న్ పోకియుండుటును జూచి పరితపించుట. శఖురుం 

చ. అతులితవై భవోన్నతి మహాసుకుమారుండ వయ్య నీవు నీ 
గతి తి నడుశేయిం గా ల్నీలిపి కంటికి నిద్దుర గాచి యున్మీ_ నౌ 

మతికి విపూద ముయ్యెడి మమావరవుశ్ర, త్వదర్ధ మిందుం ౫ 
ల్పిత్ర మగుపర్థ తల్వ్పమునం బీతి సుఖస్థితిం బన్టోళింపవే. 1627 

అ. అనఘచరిక కష్ట . మనుభవింపంగ నాకం జె ల్లుం గాక నీకు చెల్లు నయ్యు 

ఘునసుఖోచితు(డన్ర కడుసుకువూరుండ, వతిమృదుండ వవనిపాళ త్యజుండవు. 

చ. అనవరతంబు నీదుక్భప నందినవారము గాని సజ్ఞనా 

వనగుణధుర్య యేము కడవారము గాము సు ను మయ్య యూూనిశం 
బనివడి బంధువు ల్పఖులు ,భ్రాతేలు క్రాతులు గొల్వనిద్ర మే 

ల్మనియెడునంతడా.క మిము గాచెడం గంటిక్ ఉప్ప శే క వడిన్. {029 

మ ధర నెవ్వానికృప న్ని తాంతయశము న్ల న్థరార్థకానుంబులుం 

బరమైశ్వ్రర్యము నాకు గ్ సుఖసంపల్లాభముం గంట్ నా 

నరవరుష్టం డగుజూనక్షీ వీ వ్రియునకన్న స న్పక్సి)యుం డెవడు 
రగ్గరలో లేమి యథార్థ ర మింతయు సుమిశ్రాపుత్ర, చర్చింపంగన్. 1080 

జే, నరవరాత్యజ గహనగోచరుండు నైన, వాకు. దెలియని దీవివినంబునం దొ 
కింఠయును లేదు భల మోవినంతగలదు, శంకవిడీచిని ది ద్రింపుము ) శయ్యయందుి. 

ఉ. నా విని బత ణుండు కరుణంబుగ నాగుహుం జూచి పల్కు నో 

భూవినుత ప్ప పతాప విను ముజ్జగ మేలుట కష్టం డైనయిీ 

భావజసన్నిభుం డ్టులు పర్ల ' తలంబునం బవ్వళింప నా 

శేవిధి నిద వచ్చు సుఖ మేటికి జీవిత మేల చెప్పుమా. 1082 

కుర్చి. లత్మణు6డు రామునిననవాసమును గుహునితో 6 జెప్పి దుళిఖించుటు. శ్రుయుం- 

ఆ. అనభ ధర్మవిదుండ వై ననీవేత క,శీతుల మైనమాకు నుది నొకింత 
యైన భీతి వుట్ట దనం శ వీన్ర గా, వావరింపం బడితి నదీయె చాలు, 068 
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క. రణమున నేఏరుండు నుర, గణమున కై స నెడిరింసంగా రాక బలో 
ల్బణవృ ర్తి తి నలరునాయన, తృణములపై బన్వ్సళించె నిప్పుడు గంటే. 1084 

"తే. ఘనతపము చేత వివిధయాగములవేత, దానముల చేత సకలనుం శ్రములచేతం 
ట్రాప్తుంసైతుల్యగుణుండయిపరలెంగాన జనకునకలీ ప్రియ్యాత్తజురవనభుయితండు. 

ఆ. అట్టి రాఘవాన్వయ ప దీపకు డై నృ యితండు ఫఘోరవనికి నేగు చుండం 
జూచి తండి 9 యెనతోణీశ్వరుండు నును ననెడుమాట సందియంబు గాజెః 

వ్, వీతృమరణానంతరంబున మేదిని యనాథ యే యుండ గలదు యునతులందణు 

సనాకృందనంబుం గావించి యలసి నిరానంద లై యుందు రని పలికి వెండియు 
నిట్లనియె, 108 

చ. నిపపమవాద్యఘోషముల నృత్యురవంబుల గీతనిస్వనో 
తరముల భూాషణద్యు తుల దద్దయు సాంపు వహించురాజమం 

దిర మది నేండు సంతుఖితనీరధి మాడి, ఏనష్టతారకాం 
బరమువిధంబున ని గుబ బా డణీనట్లుగ నుండునే కదా, తిర 

క. మాయయ్యయుం 7 గాసల్యయు, మాయ న్ముయు నేంటిరా క్రి నువహానీయగుణ 

శ్రీయుతుల నుమ గానక, పాయక చేపగేది సీటు బ్రతుకేదు రక్టాం 1039 

తే, అనఘ మూతలి శ ల్లిశతుఘ్ను నాశ్రయించి, యొకవిధంబున ధరమనియుండుంగాని 
యకసుత మైన్కాసల్య యెట్లు బ్ర “స తుకం గలదుతీర్పంగ రానిదు9ఖమునహించి. 

కో, అనుర కృజనాకీర్తం, బును లోకసుఫూనవాంబు భూరిద్యుతి యా 
ఘనసా కతము' క వ్యసనం, బున బాంగ్ నళించు నింక బుణ్యచరిత్రా, 1041 

సే, అగ్రృతేనయుండు (వ్ర యుండు మహాత్మ డైన 

రాముభ ద్రుని విడిచిన రాజవరుని 

యొడల (బ్రాణంబు లెబ్బుంగి నుండు నతండు 

వ్రీయకుమారుండు వృద్ధుండు నయనిదుండు. + 1042 

శే, వ్ పులయశళు డై నరామునివివిన యాత్ర c 
దలంచి కోకాన్ని వేం గ్రా గాాంగి తనువు విమచుం 
గార్, కౌసల్య మని యండం గలదె యింక 

నాయనునితొాన మాయను యడలు. గాదె. 1048 

క, గృద్దన భూమిోశ్వరు6 డా, యిద్ద జముద్దియల పాటు హృదయంబున దా 
_ దద్దయుం జింతించి ఘనవి, పద్దళ చే డస్సి మేనుం బాసెడు సుమో. 1044 

ఆ. ఇట్టిమాటం దలంప నంతయు. నాగుండె యవియుచున్న నట్టియడ లు మాని 

సమ్మడమున నేడు జొమ్మునం జేయిడి, నిద్ర వోవ నెట్టు నేర్త నయ. 1045 
ఆ. తనయుపిపిన యా త్రీ c వలపోని మృకుం డై. డె కస తం, డ్రి సంస్కరించి ధన్యు లగుచు 

వజణలు చుందు రష్టభర ళా దులకుం బోలె, గలుగ దాయ్యు భాగ్యగరిము మాకు, 
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ఆ, తపముశెి నము న్నర సము గాంచి, పెంచినట్టిజనకుం కంచితముగ 

ఇ తికి యుంటె వేపి Sh జనుదెంచి, నప్పుడు గాదె చయూచి యలరుకుల. 
| 

దం 

న్నంిను' గణి వరకో భికంబును Fargo ధంబును జీరా 

దితంబూనుసరగక కలారిణ స సంపూర్ష్య ౦బును హృష్ట, ప్రసుష్రజనాకులంబును సారా,వోూ 

ద్యానసంపన్నం౦బును సమాజ్ కశ్చవ శాలియు నగుసా శేతనగరంబున యథా 
సుఖంబుగా విహరించన రేము వనవాసంబు నిర్వ ర్తించి సత్య ప్త కొజ్జుల మై 

సేనుంబుతో సయో ధార పురంబు బ్ర, వెశించి దశరథుండు జీనించి యుండె నే 

నియు నమ్నుహాష్షునిపావంబుల కభివంచనంబుం గావించి . సేవించెద మని 
) 

ప 
లలో 

సత్యంబు. గాం బలికిన నానుమిత్రాఫుత్రుసివాక్టింబు విని గుహుుండు రాముని 

యందు గురుసొహృపంబువబన జ్వురాతురుం జై వధాతురం బగుగజంబు 

పోలిక సంతాపసంతప్పుం డె కన్నీరు నించు చుండె నంతం ట్ర భాత కాలం 

బగుటయు రాముండు మేల్మా.ంచి సౌమిత్రి నాలోకించి యి ట్రసియె: 1048 

చయయ లత్ష్మణు నాజ్ఞ గుహుడు గంగ దెౌరటుకు కోడం దెస్పించుట. ర్టైర్టుం- 

నె హ్ ఫ్ ర్స్ ॥ జ క్ | న్ నంజ వాం గి వొ, కృక వాకుల్ మొణియం దొడం”గి శిఖు లుద్దీ?: ంబు లై మౌ స విం 

కు కప్పు లూయం దొడంగె నల్లదిగె ప్రాశ్షైశం బనచ్భాయచే 

నకలంక్ స్ట్ నొప్పు భాను కుదితుం జె డె "రాం గలం డింకం ద 

క్క నీమావగ దాంటి పోద నున నాంగా కంచు నాతం డొగిన్, 1119 

ఆ. గుహుని జూచి పల్కె, గౌబ్బ్బున నీ నీవ్ర సు మంత్రం గూడి న్రీదునుంత్రి వరుబం 
బనిచి గంగ దాటి చనుటకు నోడ చె, ప్పింపు మనిన నతిండు పెంపుతో 

. తనమంత్రులం జూచి మూరు రయలబునం జని సువావానసంయు కయగుదానిం 

గర్భ గ్రావోవతి యగుడాని సుస్త తార యగుదాని దృణసంధిబంధ యగుచాని 

కోభాసస్వయాప యగుదాని నొక్క నావ న నవత్రరణమార్లంబునం దెం డనినవిని 
యాగుహామాశత్యు అట్టినాన దెచ్చి గుహునకు సమర్పించిన నతండు దాని 
రామునకుం జూపి ప్రాంజలియె దేవా యిమ్మహోనది ను_త్తరించుటకు యోగ్యం 
టె నసాధనం బుసస్టీతేం బయ్య దిని దీని నారోహింపుం డనిన నా రాముండు గుహా 
నిం జూచి నీచేత గృతకాముండ నైతి నట్లు సేయం గలవాండ ఖని త్ర.విట"కా 
దిసాధనంబులును వె వై దెహివస్తాభ రణాదికంబును నోడమిాందం చెట్టింపు మని 
పలికి సౌమి త్రి సహీతేంబుగాయ ? దనుత్రాణంబులు దొడ్షిగి తూణీరంబులు వంచి 
కృపాణంబులు ధరించి కోదండ పాణేయె రథారోహూణంబు సేయక వై చేహీం 
దోడా,ని పావసంచారంబున నోడసమిపంబునకుం జనుసమయంబున 
సుమంత్రుండు నీటలఘటితాంజలిపుటుం డై చేవా యేమి సేయం గలవాండ 
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నానతిం డని వినయంబునం బల్క్న నారఘువల్ల చుండు గజేంద్రవా స్త స్త, తిముం 

దై నద ఖీ ణక రంబున నతని సంస్ప బ్రశంచి మంవమధురవాక్యం ముల ని బ్రనియ. 

యిరు రాము౬డు సుమంత్రు, నయాభ్య క బెముని చెస్టుట. ర్రైష్టుం- 

ష్, భరతుంకు ఫ్ "చేడు నశవోలు 6వ మద్వనయా త్ర త్త కాత లో 

బరమవిహూద మొందుచు పప దృశ చే నడ లూను. గొన స 

త్వరగతి నేగి'నీ వొకవిధంబున. నాయనం ేర్చుచుండు మో 
పరమసఖా వనంబునకు. బా'దగతలిం జనువార మెంతయున్. [058 

చ. అనిన నతండు దీనుం డయి యాయన కిట్లను చేవ యే మనం 

జను వని తాయితంబుగ నిజంబుగం గాజడవిం జరింపు మం 

చనయము నీకు. 'బ్రాకృతున కట్ల కృతాంతుండు సేయు చుండ న 

న్యునకు మనుహ్యమాత్రునకు నొక్క_నికి న్వళ మే మరల్పంగన్ 10538 

శే.అనభచరితే నీయట్టిమహాత్తుం డిట్టి, కష్టదశ నొందు చుండగ గాంచి మార్ష 
వార్జవబ బ్రృహ్మాచర్యంబులం వదీత నుందును పఫలోదయంబు చేవని తలంతు 

వ. జీవా నీవు పితృవియోగంబున వై దేహీలత్ష్మణస మీతెంబుగా వననాసంబు 

సలువుటం జేసి ముల్లోక ం౦బుల నతిక్రామించి "నిక్కు_వంబుగాం బరమునిద్ధి వడ 

సెదవు త్రముసాతిరంబున నిచా సమయంటునం వవిడితగనునంబునం బొఠులును 

బలాత్క_రించి క కృమ్మణీంచుటం జేసి యేనును నీచేత వంచితుల మైతి మింకం 

బాపభాగిని యసుకే. శేయికడ డ నె_తెణంగున జీవిం చెద మని దుకఖా రుం డై 
రోడనంబు చేయుచుం బ్రా ఇసముం డై నయమ్మహాోనుభా వుని విడువం జాలక పరి 

భ్రమించు చున్నసుమంత్రైం జూచి రోదనజనితా భుచిత్వనివా రణార్లంబు జల 

స్పర్శంబు నేయించి పరిశుద్ధుం గావించి మధుర వాక్యంబుల ననూనయించుచు 

ని ట్రనియ. 1055 

OX . వునువంశవజులరకు నీతో, నన యగుసనిశ్ర్రుం డన్యు. డిక్ లేం డటుగా 

వున దశరథజనపతి వగ,పునకుం జొర కుండునట్లు బోధింపు మటన్. 1056 

'తే.అనఘ మాయయ్య నను బానీ యడలుచుండు 

ఇహం  ముణింప నమ్మ తునికోకంబుం గ మ్మణీంపు 

మధిక వృద్ధుండు కామభారావసన్ను( 

డగుట ని ట్లా త్తి చెప్పంగం దగియె నేడు, oo 1051 

రురు రాముడు సుమంత్రునితో దశరథాదులకుం దననమస్వా_రములం "చల్బు ననుట. శ్యుశుంా 

న. ముజీయు మహీపతులు స్వతంత్రులు గావున వలయునెడల నిందా స్తుతివిచా 

రంబు దక్కి నిగృహోనుగృహాంబులు సలుపుచుండుదు రట్టి వారిచే నంతకుం 'దెగ 

డుట బుద్ధిమంతేల కుచీతంబు గాదు దశరథుండు కై శేరుచి _త్రంబు వవయణ 
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టకు నెద్ది పంచిన దానం గా వనక సేయుచుండుము మతీయు మహీరముణుం 
కారస్టింబు బు ను దైశించి య పీ యంబును దొ ఖుంబును సంతాపంబును బొంద కుండు సట్రిశార్యం జట్టు గాఏంపుము నీవిప్పుడు రయంబునం బురంబునకుం 

జని నృగ్గుండును సతేంద్ర యుంహును నవృష్టదు :ఖుండును నగుమాహీపతిని 
సముచితేంబుగా సంచర్శించి యభీవాడనంబుం గావించి" నావచనంబులుగా ని 
ట్రనుము 

1056 
ద. మిహిరకు లేశ నీక్సు, ఆ ఇమిల్దెద నేనును లమ్మణుండు భూ 

దుహి తీయు నీయను ౫ హాము" తోడుగ శోకము ద నక్కి దండకా 
గహానపడంబున నవమ కా ఎముడా6క వనీంచి కనుల 

ఇరా జనుదెంచి యవ్వులం డిరంబుగ నీవద మ్ శ ,యుంచెదన్, 1059 
జ్య హేనుం మెశే మరణ వాస, మావహి లె నంచు మది నించుకై న వగవ 
ధిపష యేనును లత్మైణుం డవనిపు త క, సుఖుల మె మై యుస్న వార మిచ్చోట నిపుడు, 

వ. అనివిన్నవించి పదంపడి మజ్జనని యగు కౌసల్యా దేవి కభయంబుంబెలివీ సుమిత్ర ననూనయించి శె కె శేయిసంతాపంబు మాన్ని తేక్కి_నతేల్లుల కారోగ్యంటు ఉలికి విశేషించి ౩ మౌామువ్వురవచనంబులుగా మజ్జ్ఞననికి మత్కుశలంబుం. డె లికి య భి వాడనంబుం చేసి వెండి కియు జగతీ ప్రతిత్రో { గార్య్భంబు తేజం గి ట్లని చెప్పుము 
1061 

చ భరతుని వేగ రాం బనిచి బంధువు లెల్లను సన్తుతింపంగా 
నీరుపనుతాజ్య వీథమున నిల్చు మతండు ౪ భవన ,నోవ్యథ 
న్పరునడిం దీర్చు నంచు నరపాలున్నితోే వివరింపు మమ్మలం 
దు సమద్భస్థ్రీ( జొహు మన్ని నాయనుజన్హు నిణోజ నాడుమో, 1062 

శే, తం డ్రి పనుపున రాజ్యుంబు తవిలి కులు ' 
నత డుభయలోకసుఖతంముం డళుచు నలరు 
గాన దచశరథునానతి. బూని రాజ్య 
మేలు మని కై కఫాడ్తు 'కుతోం జాల జెప్రుము. 1068 "లే. మజటియు. దలిడంస్రు లందు సమౌానభ కి కినలిగి వ ర్రింపు మనిశంబుకై కోయందు బోలె ని నిశ్చాలభ _క్రిసల్పుము సుమిత్ర ,యందు మజ్జనయ త్రీ త్రియందనుచు. జెపుము. వ, విశేవీంచి దూరం బరుగు జెంచితి స నింక రథంబుల గొని యరుగు మనిన నతండు సం తాపసంత పుం డై వెండియు స్నేవాంబున రాముని విలోకించి యిట్లనియె, 

.. . సశ సుమంతుడు రామవియోగమును దంంచి దుగఖించుట,. దుం 
క, మునుకొని భ_క్తీిస్నేవాం, బున సౌవృూదమున నవిక్షబుండ నె యేనా డినమాట తప్పుగా. గొన, కీనవంశ శ్రే ఫై యేలు హృాదయమునందున్. 1066 ఊేఅనను తనయుని. బానినజననిమాడి..., ద్వద్వి యోగసంభూతదురా€రడు క 



అయాధ్యాకాండము, 8109. 

మున నిరానంద మై యున్న ఫురవరమున, కెట్లు చనువాండ నొనతి యి మ్మధీళ. 

శే, మిహిరకులవర్వు మును భవత్సహిత మైన 
రథము (గృమ్మణు నిటు భవద్రహిత మగుచు 

నుండ వీకే రది ఏటిలో నున్నవారు 

పన న్యదళ లగ్నజలముల భంగిం గారె, 1068 

చే, సోతపరిశేష మైన యూళూన్యురథము, నాజిహతపీర మైన సై సె న్యమునుబో లె 

జూచి సా కేతనగరంబు వోకళాప, యు ర్స్ మై కణుదె చె న్యంబు నొందు గాదె. 

కే. జనవరాత్శజ దూర దేశమున నున్న, నాండ వై నను నిను వీటి వారు మ్రల 
నున్నవఐ వానిం౫ మది నెంచి యోగిరంబు, గుడువ నొల్లక యుందురు జడతనొంది. 

చ. కడువడి నీవు (ప్రో ల్వెడలి కాననసీమకు నేగసటెంచున 
ప్పుడు నినుం బాయ "లేక బలముఖ్యులు పౌరు లమాత్యకు ల్సఖు 

బ్లడయక దుకఖకోకమునం దద్దయు నాకులపాటు నొందుచు 
స్దడత వహించి యుండుటయు సర్వము నీ కది దృష్టమే కదా. 107. 

శే. సాధునుతకీల నీప్రవాసనమునందు, నగరజనముచే నెద్ది యొనర్పంబడియె 
నట్టిరోదనతబ్ద మోవట్టి తేరుం చేళి చూచిన శతగుణాధెకము గాదె. 1072 

లే. ఇనకులో త్ర తను యాదు[ఖ మెల్ల వారి, కోక కేచి యొనర్శ్చినవాండ నగుదు 

నన్నియు న టుండ నిమ్ము ధరాధినాధు, శోకతాపంబు నా కటుమాడ వశమె, 

చే. దోవనునియెన్న కిటు నన్ను దుకఖవాది,లోనం బడ? దోచి పోవంగ. బూని తేమ 

హోత దయమాలి యశ్లైన నసువులిపుడె, విడుతుం గా గశీలపోదు నవ్వీటి కోధిప, 
0. 

సీ రాజవంశాంభోధిరాజ ని న్నిటం బాసీ యే నొంటిం బురమున కేగ నచట 
మాతల్లి కౌసల్య నాతనూభవ్రు నెందు విడిచి వచ్చితి నని యడుగ నామె 

శేమని ఇప్పుదు నోనుహో చేని నీకొడుకును మాతులకులమునందు 
_డించి వచ్చితి నూజడిల్లును నీ నీ నని చెప్పుదునే దానం దప్పు గలుగు 

"లే. మానితాణారు నీపుక్రుం డై నరాము, నడవిలో డించి వచ్చితి నంటి నేని 
విడుగునంటియగా వా కస్టం బునొడివినంతం, దడయకప్పుజెయసువులు విడువకు న్నె. 

క, జననుత యీహయరాజము, లనముని నిను. వాని శూన్య మైనరథంబుం 
గొని చేడు మరలం బట్టణ, మున శే౫తిం బోవ నేర్పుం బురుప శే ఫా. 1076 

_ంద్టుయ్టా సుమంత్రుడు తానును రామునితోడ సనమునకు వచ్చెద ననుట, శుణింా 

న. దేవా ప్రియదర్శనుండ వై ననిన్నుం వాసి నిమివం బై న జీవింపం జాల నీతోడ 
ననంబునకుం జనుదెంచెద నను గ హీింపు ను శ్రీయకొన చేని రథంబుతోం గూడ 

నగ్ని ప వేశంబు. జేసెద నని పలేకి వెండియు ని ట్రనియె. 1077 

ను. అనఘా దారుణకంటక ద్రుమశిలా వ్యాప్త ప్పంబు లైన నట్టెయా 
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వన మార్షంబులయందు. చాదగతిం బోవం జాల. వీస్యందనం 

బనుమాశనింపక యెక్కు_ జేను సుఖ మింపారంగ నెచ్చోటికిం 

జన నిష్టం బగునట్టి దేశమున కిచ్చ్భాభంగిం గొంపోయెదన్. [078 
వ, మహాత్మా కాంతఈారంబున మాకు నెయ్యది తపోవిభ్నుంబుం గావించుచ్చు. 

జరించు నట్టిసత్వోంబుల నెల్ల చను రథస్థుండ నై బాధించుచుండెవ రాజ్యాఖి 

వీ క్రభవడ్రథచర్యాకృతం బె "బె నసుఖంు భాగ్యహీనుండ నై నె ననాచేశత నలజ్ధం 

బయ్యె నైనను భవత్సాహాయ్య కరణంబు చేత వనవా సకృతసుఖం -బె బె నననోళ్థ 

వింప నిశ క్ష యించితి నరణ్యంబున ందు నీ కనుకూలుండ నయ్యెద నీవ్చ్ నాక్షం 

బ,తాస్టసన్నుండ వగు మని, వ్రీతిపూర్వకంబుగా నీచేత. బలుకంబడువాక్ష్యం 

బేను వనం నో లెద హయంబుము వనవాసి వై వై ననీకుం బరిచర్య సేయుచుం బగ 

మగతిం చ్రావింపం గలయవి యేను నిన్నుం ా ని య యోధ్యాపురం బునక్షం 
గాదు ేవలోకంబున నైనం బోవ నొల్ల వనంబున నీకు శుభ్రూపం గావ్ం 

చుచు సుఖనై యుండెద నని పలికి వెండియు నిట్టనియె. 10 

క విను మఘచిత్తు(డు బలశౌ, సనమునగరంబునకు. బోవంజాలనిమాడ్కి_ 

న్లనవర నిను. బాసి పురం, బున కరుగం జాల నన్ను. బుచ్చకు మింకన్, 1096 

క. వనవాసవత్సరంబులు, చనిన వెనుక మిమ్ము నర్ధ్థిః జూరుళశ తాంగం 

బున నిడుకొని క్రమ్మణిం బురు మునకుం గొని పోవువాంఛ పొశమె నధీశా, 

కే. ఘోరననిలోన నీతోడం గూడి యున్న 
నాకు. బదునాలుగబ్బము ల్నయచరి త్ర త్ర 

నిమివ కాలంబు ల “తోయ నిన్ను వి వేడిచి 

యున్న నవియె నూజేడు లై యుండు నధిప. 102 

వ. చేవా నీవు పరమదయాళుండవు విశేవీంచి భృత్యవత్సలుండ నవు ధ ర్యాత్తుం: 

వేను భృత్వ్యుండ నపరాధరహితుండ రాజపుత్రాం, వ్ తవూర్షస్టి స్థితుండ నన్ను వః 

నాడి వోవుట ధర్మంబు గా దనీ యిట్లు డిన జ బహు ప్రే కారం బుల సా 

నా రెకుంత్రార్థించు , చున్నసుమండ్రు నవలోకించి భృాత్యానుకంపియ గు రాముండ 
మధురవాకంబుల నాశ్వాసిం చి సుముంత్రా, నిన్ను భర్తృ వాత్సల్యంబు గః 

వానిం గా నెజుంగుదు. బురంబునకుం జను వునుటకుం గారణం బెణింగించె: 

విను మని యిట్లనియె. 10% 

థర రాముడు సుమం త్తు నయోధ్యకుం బొ మృనుటకుం గారణము( జెప్పుటు. శ్రఖో 

క, ఎదెచ్చెణి నగరికిం గమ్మణు, నచ్చిననినుం జూచి రైక వదలక రాముం 

డచ్చుపడ వనికి, జె సని, యిచ్చు నలరు , తయార మేగంగ వలయున్. 

క. అనఘాత్య యేను గానన, మున కరిగినవా ర్త విని ప పృమోదాన్వి త యె 
జనపతి 'మిథ్యావచనుం, డనియొడిళంక వెస ఏ విడుచు స నె _క మదిన్. . 16 



కే 

క 

అ యాధథ్యా కా ౦డ ము. 321 

గుకుతరభరతారతీత, సురుచిరసుతరాజ్యజన్యసుఖ మయ్యిమకుం 

దిరముగ పొరకొను టదియే, పరమనఖా నాకు మిగుల బ్రథమార్థ మిలన్, 

నాకును విభునకుం బియముగం, జేకొని యరదంబు నొనుచు కీస్తుంబున న 

వ్యాకులనుతి నై వుం కృసోకగతిం బొమ్ము సూత సుగుణవ్రాతా." 1087 

-ంర్టుడూ రామలక్ష్మణులు వడు! దాల్బుట,. ర్రైర్టురా 

వ. నాచేత జెప్పం బడినయీావాక్యంబు లన్నియు వారివారికి వేశ్వేజ నెజిం 

శో 

క 

కో 

క్ 

నం 

గింపు మని యిట్లు సెక్కువిధంబుల సారెసారెకు ననునయించుచు సుమం 

త్రుని నిలువరి బనిచి గువహూునిం జూచి నాకు సజనం బగువనంబునందు నివా 

నం బయోగ్యంబు జనపదరహీతం బె బె నవనంబునందు 'వాసంబును నన్యాహారా 

ఢశ్ళయ్యా్యాదికంబును గ_ర్హవ్యంబు సా వున నియమంబు పరిగృహీంచి సీతా 
అజో ఇదశేరథులకు హితకాముండనై వనంబునకుం జనియెద నిప్పుడు జటాధార 

ణార్భంబు న్యగ్రో గోధతీరంబుం చెమ్మని పలికిన నతం డట్ల కావింప రాముండు 
లక్ష్రణసహితంబుగా సముచిత ప్ర శౌరంబున జడల. చాళ్చి దీర్భ బావా లగు 

నమ్మహోను భావులు చీరసంపన్ను లును జటామండలమండితులునై తపోనిష్టైగరి 

భలె నమునులచందంబున నొప్పిరి యి తెజంగున 'రాముండు సౌమిత్రి సహీతం 

బుగా వాన ప్రస్థమాగ్లానుసారి యగు వ్రతం బంగీకరించి వెండియు గుహు 

నవలళోకించిం 1088 

. బలకోశదుర్షజన పద, ములయందు( ప్రమాద ముడిగి పుణ్యో చిత మ 

త్యలఘుతరం బగురాజ్యము, నలయక పాలించు చుండు మయ్య మహోళత్తా. 

అని యిటు నిపూదనాథున, కనుజ్ఞ యిడి రాము డవనిజానుజ యుతుం డై 

ఇనుఫపొంద నోడకడకుం, జని లక్ష్మణుం జూచి పలికె సంతరణేచ్చన్. “1090 

జనకసుత యబల గావున, నినకుల * తా నెక్కం జూల దియోడపయిం 

బనివడి మెల్లన నీసతి, ననఘా యొక్కింపు మనిన నాతండు వ్రీతిన్ 1091 

మొానుగ రామునిపనుపున, జానకి నెక్కించి విదపం జక్కంగ నోడం 

దా నెక్కెం బిదప వీరుం డ, హీనపరాక్రముండు రాముం డెక్కెం గడిమిన్. 

తుడు సీతారామలక్ష్మణులు నౌకారోవాణము౬ జేయుట. శుభం 

ఇట్లు నాన నెక్కి యాత్మహితంబుకొజకు ద్రావ్యాణతు శ్రియార్హ్యం బైన 

నావాగరోహణమంత్ర, తంబు జపీయించి యథాశాస్త్రం ౦బుగా నొచమనంబుం “జేసి 

 పీతాలత్ కణస హితంముగా నమ్మహోనదికి నమస్కారంబుం గావించి వ్రీతిసంవ్భా 

్పనర్వాంగుం మై జ సుమంత్ర్రుని బలసహితంబుగా ఇహుని నిలువ నియమించి 

నావికులం జూచి ద్ కయంరబున నోడ గడపుం డనిన వా రట్లు గావింప నయో 

డ కర్ణ థారసమాహిత యె మహాక్షవంబునం జనుమందరాచలంబుచందంబున౦ 

4 
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బోవు చుండె నప్పుడు నీతాబేవి యంజలిం గీలించి యమ్మహోనది నుేశించి 
యిట్లనియె. 1093 

ంయియు నీతా చేవి గంగానదిని6 దారి ంచుట,. శుయుం 

క, దేవీ యాయన దశరథ, భూవల్ల భసుతుండు వివీనభూమి కొరి?డి 

న్నీ వచ్చటం గృప మెజియంగ, , వావిరి రక్నీంచు చుండవలయుం జు వర్ణా. 1094 
క ఈే డబ్దంబులు వన, ధారుణి వసీయించి యవల దమ్ముండు చేనుం 

గోరిక శీవింపలం జను, 'దేరణగలండు నిన్ను జూడ జ్ 'మరలన్ , 1095 

తే. తి త్రిపథగ యనంగ సాగర దేవి యనంగ నఖిలవిష్టపపానని యనంగ బ్రవా 
లోకగామిని యనంగ నస్తోకమహిను, ధాత్రి విఖ్యాతిం గై కొన్నదాన ఏల. 

లే. అట్టి నీకు నమస్కార మాదరింతు, సర్వ కొమప్రసాదిని సపతి నగుచు 
మరల వచ్చితి నేని సమ్మన మెలర్ప, వివిధభంగులం దృ వ్లీం గావించు దాన, 

క, పాయక మద్వల్ల భుం డగు, నీయనఘుడు మరల భూమి శేలిక మొన 
న్నీయాన నీకుం బ్రియముగ్క వేయి మొదవు లిక్తు వేదవిప్రుల కెలమిన్. 1098 

వ మజియు నరణ్యవానంబు పరిసమా క్తి నొందించి కమ్ము నయోధ్యకుం జను 

'దెంచునప్పుడు సురాఘీటసహా స సృంబుబ మాంసభూతోదనంబున నీకు? ద్భ ప్తి 

నొందించెద ముజియు ననేకసువర్త ర్ల వస్తాభరణాదులు బ్రాహ్మణుల కొసంగెద 
భవదీయతీరనివాసు లై భవదంతన్తీ నరు లై నప్రయాగాదిపుణ్యతీ ర్ధంబులను. 

గాశార్థద్యాయతనంబులను సంతుష్టంబులం జేసెద నని * యిష్టోధంబున 

నపాంసులాళిరోమణి యగువై దేహి భాగీరథిం ఇ ద్రైాక్టించు చుండ న యోూ్య్యూడ త్ర 

ద్దతీణతీరంబు చేరంజనియె నప్పుడు రాముండు సితాలక్షణసహితంబుగా నావ 

క్షి తటం బెక తమ్మునిం జూచి యిట్లనియె. 1099 

క సజనస్థలమున నై నైనను, విజనం బగుచోట నైన వేయిగతుల భూ 

' మిజ “నధికయు క్రీ “కం గాచుట, గజవిక్రను మనకువలయు కార్యము సుమా. 

క కావున ముంగలి మై చను, మోవు సేడును జన్గకపుత్రీ యే తెంచడి నే 
వావిరి మియిద్దజకుం, గావలి మొ వెనుక ప్రాపుగాం (జనుదెంతున్. 1101 

శే, పురుష శార్దూల యోగోల పుట్టి యెన్నం, డిట్టేకష్టంబు "లెజులోని దిపుడు దారు 

ణాటవీ వాస ససంభవాయాస ముంది, యాత్మ కింపం గల దింక నకట కంశైు, 

క, జనరహీతము విషమము భయ, జనకం బగుగహనమంద్యం జను చున్నది గా 
వున నేమజు కిప్పుడు మన, మనఘా రశ్నీంప వలయు నంగన యగుటన్. 1108 

వ అని యాజ్ఞావీంచిన నట్ల కాక యని లత్ష్మణుం డు మహాధనుర్ధరుం డై జై యగ 

. భాగంబునం జనియె వ చేహి ము న్నిడుకొని చాముండు విుంద బిగ 

బోవు చుండె నంత నుమంత్రుండు భాగీరథిదశ్నీ ఇతీరంబునం బోవు చున్న 
రాముని దవీలం జూచి కూడ ముట్టుటకు సామర్థ్యృంబు లేదుం జేసి కన్నీరు 



అయోధ్యాకాండ ము. 23 

నించు చుండె నిట్లు రామురడు గంగానది ను త్రరించి శుభ సస్య సమృద్ధరిబు 

లగువక్స జేశంబులు నిలోకిరపు చు వాఘా)ది, క్రూరమ్మృు గంబులం దోలుచు 

నాహారయోగగ్టంబు లగువరావాబుక్యోకు పుష్ళ వ తసంజ్ఞ మృగంబుల వధించి 

వానిం గొని బుభువీతులై ప్రొద్దు గ్రుంకునంతకు నాక్కవనస్పతి డాయం జని 

వర్షుణ ప్రియ యగుసంధ్య నుపపించి జూనకీవల్లభుండు సౌమిత్రి నవలోకించి 

యిప్టీనీమె, 1104 

క, ఏ్నిక సుమం త్రవిరహిత, మై నేం డిట మనకు దో నారాత్రి బహిొ 

స్థానన నివాసరబున కిది, మానుగ మొదలిటిది గాదె మునుజకరణ్యా. 1105 

కే. అనఘ నేం డాది గాంగ నిత్యంబు రాత్రు, 
లందు సవమధిజ్యధ న్వుల మై సహవాస, 

గతుల నరయుచు నిద్దుర గాచి యుండ 

వలయు సీతకు భయ నింత గలుగ కుండ, 1106 

ఆ. మజియు నేండు మొదలు వునుకులవర్య ని, తంబు రాత్రు లందు స్వార్ట్రతంబు 

...... ఖైనపర్ణ్శ్భృణము లవనివైం బజీచి వసింత మొక్క_చోటం 'జేరుదనుక ల 110% 

వ. అని ఫలికి మహోర్త కయనోచితుం డె డై నక సల్యానందనుండు సీతాలవ్యణసహి 

తంబుగాన వ్వనస్పేతిమూలంబున నధా్యాసీనుం డై సౌమిత్రితోం బుణ్యకథాప్ర 

సంగంబులు సేయుచు నంతకంతకుం బ్రసంగవశంబునం క్కు తలంపు లూర 

_ వెండియు లత్ముణున కిట్లనియె, 1108 

తథ రొముండు దకరథాదులం దలంచుకొని దుగీఖించుట. శశ 

మ, అనఘా యీనిశ మేదినీవిభుండు ఫో-కాకల్పితసా్వ్వాంతు. జై 

ననుం జింతించుచు నేమి దోంపక నిరానంద౦బుగా నుండున 

ట్టనె కై శీయి సపల్నిపుత్రు, (డు మహోరణ్యోర్చికిం బోయె నే 

ననిశం ం బింకం గృతార్థ నై నైతి నని యాహ్లాదించు చుండుం గడా. 1109 

"కే. మజీయు న ద్లేని మోతులమందిరమున, “నుండీ వచ్చినతనపు శత్రు, నొప్పం జూచి 

రాజ్య కారణమునమహీర మణుప్రాణ, ములనునింళమిందహరియింపంబూనదుగ ద, 

కే. అకట వృద్ధుం డనాథుండు నగున్ఫపుండు, కామభారావసన్నుండు గాన చేను 
"లేనిచోం దాను గె క కదీనుం డగుచు, నేమి సేయంగం గలం డిప్పు డింకంజెపును., 

లే. 3ైక యీవాక్ళోరక్తి, చేం గట్టువడిన 
మనుజనాధునిమతివిచ్ర ముంబు జూచి 

రాజకులవర్య యర్థధర్మ ములకం చుం 

గానుము గరీయ మని  తోేంచెం గాదె నాకు. 1112 

శే. కానిచో నుర్వి నెంతదుష్కుర్ముడై న, సుతుని సుగుణాభిరతుని సువ్రతుని నృవుని 
కరణి నెవ్వాండు విడుచు నకారణముగ, లతణా యది శానుధర్న రిబు .గాదె: 
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మః: అనఘాత్తా భరతుం డొకండె పి పిత్ళద త్రైశ్వర్య్యము నుంతతం 
బును బాలేంచుచుం బత్నిం గూడి సుఖస మ్రోదాత్తుం డై డె యుండున 
య్యనఘుం జేను బ్రవాని నై దశరథుం డంతంబు నొందంగం దా 
ననిళం బేకముఖంబుగా నఖ రాజ్యశ్రీ లం వాలింపందే, 1114 

క ధర నెవ్వం డర్భధర్య్య, స్ఫురణ ముడిగి ముఖ్య కామమున వర్తిలు న 
ప్పురుషుండు దశరథుని క్రి య, భరళానుజతుదిని గడువిపన్నతం బొందున్. 

కో, అనఘా శ్రీకయపతినం, దని మనయిలు సొచ్చు "కెల్ల నాననవాసం 
బునకు విభునివరణమునకుం దనయునిరాజ్యమున కనుచుం దలంచెద బుద్ధిన్. 

క. నై. శకేయి తనసుతుండు ర,సాకాంతుం డగుచు నుండ సాథాగ్యమద 
వ్యాకులత న్య న నయమ్మలం జీ కాకుం. జేయుచుండు సిద్ధము వత్సా, 1117 

రురు రాముడు లక్ష్షణు నయాధభ్యకు బొమ్మని. చెప్పుట. శురుం- 

కొ, నాకతమున మిాయమ్మకు, నీఠకష్టపుంచాటు గలిగె నిక-నాపనుపుం 
గైకొని క్రృమృజుం బురీ క వాన్టీకులమతి వగుచు నరుగు మమ్ముల కడకున్, 118 

శే, వను వె వై చేహితోం గూడ గాననమున,. కెల్లి నొక్క_డ నరిగెద హీనవృ త్తి 
బడలిదిక్కెవ్వరును లేక నడలు చున్న, మాయమనునీవుదిక క్కయి నునుపుముచట, 

వ. మజేయు యుద్రకర్మ యగుకై శేయి. బ్వేషోచికం బైనయన్యాయ్యం వాచ 
శీంచుం గావున నీవ మజ్ఞననీరచణం 'బేమజు కుండు మని ధర్మజ్జుం డగుభర 
తునకుం జెప్పుము. 1120 

తే. సాధునుతళీల తొల్లి మజ్జనని చేత, రాజముఖులు సెక్క_ండ్రు, పుత్రకులచేత 
నిల వియోజితలె ఆరి గావలయు నట్టి, పాప మిప్పు డయ్యచుకు సంవ ప్రాపష్టమయొు, 

"లే. రాజనందన "పెద్దకాలముననుండి, క్ర వ్రీ తితో బహువిధములం చెంచేనట్టి 
యంబ నాచేత పలకాలమందు విడువ, బడియెం దల్లీకి నాయట్టికొడుకు "లేల 

తే. మీగులసమ్మాదము నొసంగం దగినయ్ను ,గాఢథసంతానమొసంగీన కారణమునం 
బరంగ నాయట్టితనయుండు ధరణి నెంత, కలుపషుచారిణికై. నను గలుగవలదు, 

వే, శత్రు పాదదంశేము చేయు సరగ శుకము య నెడు నెద్దానిపల్కు మదంబచేత. 
విసంబడియె నట్టిశారిక వీరజనవ, రిష్ట నాకం కొం బ్రీత్యతిర జ క్ మయ్యె. 1124 

వ నత్సామాతృసంవ తతిర్య గారి నంభాత శారికాకృత ప్ర వియదానమా త్రం బె నను 
నావే నకృతం బయ్యుం బుత త్రకృత ప్ర ప యోజనరహీకేయి శోకించు చొన్వయల్ప 
భాగ్య యగుకౌసల్య శేను 'సుక్రుండ నై జన్మించు టంతీయు నిరర్ధకంబు గడా 
యని మిక్కి.లి వగచి వెండియు సెట్లనియ. UB 

కే. అనఘ నను బాసి ఘోరకోకాభిమగ్న, మై పరముదుకఖనంతాప మనుభవించె 
నకట కౌసల్య చా చెంత యల్ప భా గ్య,యయ్యె నయ్యమ. కెద్ది ద్ది దిక్క_రయ నింక, 

చ. అనభచరి త్ర యే నొకండ నల్క వహించి యయోధ్య నుర్వర 



అయోభ్యాశాండ ము. కిర్ 

న్ఫునిశితబాణజాలములం జూర్జ్మము జేసి విభుత్వ మర్థిం గై 
కొనుటకు మేటి నయ్యు నయకోవిడవర్య యధర ర,సాభ్వసం 

బున బరలోకోభీతి నది పోవుట కెంతేయు సమ్మతిర చితిన్. 1127 

క, అని యీగతి విలపించుచు, జనకసుతా విభుండు శోకసంతాపముచేం 
గనుంగొనల నక్రుుకణములు, చనుదేరంగ నూర కుండె జాలి జనింపన్. 1128 

కే, అంత సౌమిత్రి విగతార్చి మైనవహ్ని, కరణి నిక్వేగ మైనసాగరముపగిది 
భూరిదుకిఖా ర్తి స విలపించియూరకున్న, యగ గ్ర జుననూనయించుచున పుడు వలిశె, 

శే, చేవ మోచెప్చినట్టుల నీవు వెడలి, రాంగ గతవూర్ల శశి మొనరా త్రిభంగి 
నిష్ప్రభ త్వంబునో ందుట నిజ మయోధ్య, తం డ్రి 'సరితాప మింలేసతలంపరాదు. 

శే, నరవరో త్తమ నీతను నన్ను గూర్చి, జెందమునం బరితాపంబు నొంద వలవ 
దీవివారంబు నిను. దపీయింపం జేయు, థై ర్యవంతున కిది యుచితంబు గాదు, 

రథ రాము(డు లక్ష్మణుడు నినమునకు వచ్చుటకు సమతించుట. శుథుం- 

క, మనుకులకేఖర యేనును, జనకజయు జలోద్ధృ తాంబుచరములభంగి 
న్ధనుని జగ చేకపూజ్యుని, నిను. బాసి మనరిగ లేము నిమిషం బై నన్, 11892 

ఆ, అధ్ధిప నీవు లేనియలస్వన్లైపద మైన, మదికి. దోంచు. దృణసమాన మగుచు( 

డల్లి యనంగ చెంత దశరభుం డన నెంత, తమ్ము డనంగ నెంత దలంప నాకు, 

వ, అని లతుణు౦డు పలికిన నత్యంత శే స్థ షం'బె నయతనినవచనంబువిని రాముండు కొం 

డొక సేపు విచారించి ధర్మం బరగీకరించి తమ్మునిరాక కొడంబడి యవ్వనస్పతి 
మూలంబున లత విరచితం బె నప న తల్పంబు సందు సీతాస మేతంబుగాం బవ్వ 

లించెనిట్టంధ కారబంధురంబై నరా త్రీ యందుజనస ంఇవారళూన్య౦ బైన వన ౦బున 
మహాోసత్త సంపన్ను లగురామలత్ర్మణులు భయసం భమంబులంజెందక గిరిసాను 

గోచరంబు లగుకంకీరవంపీల చందంబున నొవ్పిరంతేం బ్ర బ, భాతకాలంబగుటయు 

సాంధ్యాదికం బులు దీర్చి యచ్చోటు వాసి గంగాయమునాసంగను ప్ర "దేశంబు 
నకుం బోన సమకటి ట్టి మహారణ్యంబుం ట్ర వేశించి వినిధంబు లగుభూభాగంబు 

లును నమునోరనుంబు లగునక్స దేశావాంతర బేశంబులును. నద్భృష్థపూర్వంబు 

లగువృతుంబులును నంత నంత విలోకించుచుం జని చని దినసంబు నివ త్ర 
మాత్రం బగు చుండ రాముండ సౌమిత్రి కిట్టనియె. 1134 

చ, అనుపమలీలం గ్రా లెడు ప్రయాగమున నంతట నిండి మల న 

య్యనలుని వ్టేత్చు వై యలరు నధ్వరధూమము మింట బర్వి నూ 

తనఘనత న్వహింప శిఖతా ండవనాదము లొప్పెనో యన 

న్యునికృత వేదనుంత్రరనము ల్వీన నయ్యెడు వింకె లక్షణా, 1185 

క, అం దొకమునిపతి మన కా, నందంబుగ నేండు దర్శనం బొసంగం గలం 
డిందులకు నీమనంబున, సండియ నుందంగ వలదు జననుతశీలా, 1186 



వీల్లిగ్ర గోవీ నాథ రామాయణము 

ంధ్ధుద్దు సీతారామలక్ష్మణులు భరద్వాజా శమము. జేరుట, శరం. 

క. గంగాయమునాతటినీ, సంగమ దేశంబు గంజు శై లతనూజా 

న్టాంగుం డగున్భవభ రాజతు, రంగునిగ్యాత్రంబుపగిదిం (గ్రాలెడి వత్సా, 11 
క్, సుశ్రీ యుత్త మె బహుతరు, మిశ్రిత మై ప్ర శ్రితు లగుమేటిమునులకు 
నిషశ్రమ మగుభారద్వా, జ్యాశృమ మిది దీని జూడు మునఘవిచాశా, 1 
అని భోరడాగజా శ్సృమంబు. జూపి యమ్మహోనుభానవుండు నుహాధనుర్ధ రుం డై 
మృగపతీ సంఘంబుల వెజివించుచు సీతాల త్యణసహి తంబుగా మువ్యూ ర్త 
మాొత్రంబుగ కయ్యా శ్రమంబు నేరం బోయి గంగాయమునాసంధి జేళ్వ్య 
బహ్మనానంబుషగిది నొప్పు చున్నయమ్థునయా శ్రముంబుం బ్ర వేశించి యందు 
శివ్య గణో పాసీతుండును డపోలబ్దనేత్రుండును సంశిత వ్రతుండును నేక 
చీత్తుండును గృతాగ్నిహో త్రుండును మహోత్తుండు నగునమ్మహోముని సముచిక 
ప్రకారంబున సండర్సించి సీతాలత్మణసహీతంబుగా( దదీయచరణంబులకుం 
బ్ర ణమిల్లి శేలుదోయి ఫాలంబునం జేర్చి శ్రీ కాలికాసకలజగ ద్వ తాంశతాథి 
జం డగునమ్మునిగ్రానుణి క్రి ట్టని యె. 1139 

eA 

తే. సూరినుత యేనుదళశరథసుతుండరాము., డండ్రునావేరు వీడు నాయనుజుండితని 
లక్మేణుం డందు రీనోల రమణి నాకు, జనకపు త్రిక జానకి యనంగ నొప్పు 

- మునినాథ తండ్రి శాసన మాదల ధరించి వనమున విహూరింపంజ నెడు నన్ను 
విడువక యిీాలక్ష్ముణుండు మహీపు త్రియు నాతోడం జనుబెంచినావ వ్86 
గూడి వ్రతంబుం గైకొని తపోవనముం బ్ర, వేళించి మూలపఫలాశనులము 
ధర్మ మౌార్షప్రవర్తనులము నై నహరించెద మని విన్నవించురాజ 

"లే, వంశవరుమాట విని భరదాప్టజుం డర్ధ్యష్థు పాద్యముల గోవ్రుబహువిధ పకప్టుమూల 
ఫలముల నొసంగిమృ గపథీ కలితుండ గుచు, వివిధ భంక్టులం బూజంగావించిపలిశె, 

క. వినుము చిరకాలమున కీట, నిను. జూడగ గల్లి నాకు నిష్కారణ విం 
ట్లనఘాత్త్య నీకు గవానో, ర్వి నివాసము గలుగు కెల్ల వింటిమి గాదే, 1142 

క ఇది పుణ్య దేశము మహో నదులు గలయు-చోటు పావనము భూరినుఖా 
స్పద మటు గావున నిచ్చట, ముదితుండ ట్రై యునికి సేయుము రఘుప్రనరా, 

చ. అన విని రాముం డి ట్లనియె నాయన కీచ్చట నుంటి నేని యో 
మునివర పౌరజానపదముఖ్యులు ఇవాల సుదర్శు డంచు న 
న్ననవరతీంబుం జూచుటకు నర్షిలి వచ్చుచు బోవు చుందు రీ గా. 
యనువున నుండం బోలదు రహపద మొండొక టాన తీం గచే, 1144 

వ. అన యిట్లు రావణనధార్థంబు గూశంబుగా నవతరించిననన్నుం బ్రకిటంబుగాం 
జేసితి "లేని సర్షీజనంబు నన్ను నారాయణుం డనియును నె దేహి నిందిర యని 
యు దలంచి వమ్ము సందర్శించుటకు సులభంబుగా వచ్చుచుందురు గావున 

cir 



అయోధ్యాకాండ ము. రవి? 

నిట్టి ప్ర కటావస్థానంబు నొల్ల నెచ్చట మత్స వ్రరూపంబు ప్రకటంబు గా కుండు 

నేచ్చట వై వె దేహి హృాదర్భంబుగా విహరించు నట్టియేకాంకస్థానంబు నాలో 

చించి చెప్పం డనియెడు తాత్పర్యంబునం బలికిన నర గ్రాహర్ం బై నరాముని 

వచనంబు విని కాలత త్రీ యూ భిజ్ఞుం డగుభర దార్రజుండు మహాళ్తా యిచ్చటికి దశ 

శ్రోశమాత్ర౦బు దస్టులం జిత్రకూటం బన నొక్క_పర్షీతంబు గల దది 

మవార్షి గణ ఇశవితంబును 'ననంకేతేన్సుఖదర్భన కంబును బుత్ వా నరగోలాంగూల 

వ్రముఖనిఖలమృగమవ్రా తో వేతంబును బుణ్యంబును గంధమోదనసన్నిభంబు 

నె యొష్పు చుండు నందు. బెక్కు_వర్గ బులు నిరాహాకు లై తపంబుం జేసి 

తస్మహినునిశేషంబునం గపాలావళిష్షశిరంబులతోం గూడీ దివంబునకుం జనిన 

వుహోని సిద్ధులు సెక్కండ్రు గలరు “నుణియు నగ్గిరికాటంబులు విలోకించు 

వారికి గల్యాణంబు లొదను వారలచి త్రంబులు వికారంబులం బొరయక 

నిర్య్మలంబు లై యుండు నది వివి కంబు గావున నీకు నివాసయోగ్యస్థానం బై 

యుండు నచ్చట నివసింపు మట్టు గా బేని యిచ్చట మళ్సహితంబుగా నివసింపు 

మని పలికి యమ్మునీంద్రుండు ప్రి యాఃతీథి మైనరాముని సర్వకామంబుల సంతుమ్లు 

సిం జేసిన నారముపురగవుండు సీతాలవ్షణస హితంబుగా మునికృత సపర్టల6 

బ్రతి గ్రహించి మహర్షి క కథితంబు లై స నపుణ్యక థేతిహాసంబులు వినుఛచు నారాత్రి 

యచ్చట వనసియించె నుభ యనుహానదీ కల్లోల మాలా సంఘట్టనసంభూతీజల 

కణసి కుం డై యా శ్రమస్థ వివిధపక్టఫలకుసుముసారభంబు సం గృహీంచి మండ 

మారుతేంబు మనోహరంబుగా విసరె నంతం బ,భాతకాలంబున రాముండు 

మేల్కాచి కాలో చితకృత్యంబులు నిర్వర్తించి సముచితంబుగా భరదాప్టజుని 

సందర్శించి నినయంబున నిట్లనియె. 1115 

తే, అర్కనిభ నేంటిరా త్రి మో యా శ్రమంబు 
నందు సద్దోపీ సుఖ ముంటి మలీహీతముగ 

నింక ఛవదుపదిష్టమహీధ ఆంద్ర 

గమనవాసంబుల కనుజ్ఞ 6 గరుడ ని నిమ్మ. 1146 

వ అనిన మునీర్నద్రుం డి ట్లనియె. 1147 

శే. అనఘచారిత్ర క చిత్రకూటాచలమున, కరుగు మది మధుమూలఫలాన్వితంబు 
కిన్నరవివాగగంధర్టోప పన్న గేందృ, భాసురము నీకు యు క్షనివాస మధిప. 1148 

క, పుణ్యము తపస్విలోకళ,రణ్యము బహుతేగుమృ గా భి రాజతరమ్యా 

రణస్టము ధృతషలజలరా, మణ్యక “ నూధరంబు మనుకులవర్యా. 1149 

క, అన్నగవనాంతభూములల, గృన్నన .మృగయూథములును గరియూథంబు 

ల్నన్నుగం 'జరించు చుండు “షృగమ్నైతగుణ వానిం జూడం గల వీ వచటన్. 



prs గోరీనాథ రామాయణము 

భాద భరద్వాజుండు రామునకు జి త్రకాటమునకు ౬ బోవుడారి యెతీంగించుట, శ 

డ్, అచ్చటిసాను దేశముల నచ్చటి ప్ర స స్సృవణంబులం గరం 

బచ్చటిపుణ్యతీర్థముల నచ్చటినిర్ల కక కందరంబుల 

నృచ్చుగ సీతం స ాడి తమినిండ రహీ నిగహారించు వేళ నీ 

యిచ్చకు సమ్మనం బొదవు నింత యథార్ధము రాజనందనా, 1151 
క్ పీకబరి ణఆకోయన్షిక, శుకనాదనినాదితంబు సురుచిరమ్యూ గయూ 

చూ రి రా ం . 

థ కలిత మగునగిరి పె) నకలంక స్థితీ వనింపు మతిరమ్యుముగన్, 115 

-ంధ్రుర్టూ భరద్యాజనచన్మ పృకారమున రాముండు చి త (శకాటమున కోరుగుట, వైటు 

వ. అని పలికి ప్రాస్థానికం జగుస్య స్త స్త్తయనంబుం బ్ర యోగించిన నౌరాముండు 
సీతాలక్ష్యణసహీతంబుగా నన్ముహార్షి కఖివందనంఘుం గావించి యనుజ 6 గాక 
చిత్రకూటశె లనిరీ కూ వేమం డై యర నప్పు డమ్భునీంద్రుండు జనకుండు 
సుకులజవెంట నరిగినభంగి రామలక్ష్మణుల వెంట నాకం దూరం బవ్రగి 
యారాజనంవనులం జూచి మిాకు గరిగాయమునాసంగనుంబు డానీ యచ్చటి 
నుండి యొక్కింత పశక్చాన్ముఖా శ్రిత యగుకాళిందియు త్తరతీరంబునం జని య 
మృహోనది లేవు వేరి గమనోగమసంబులవేత సలితుణ్ణంబును బురాణంబు నగు 
నయ్యవతరణ ప్ర చేశంబునం గాష్ట్రసంఘాతవిరచితప్ల : వంబున నానూర్యనందని 
నుత్తరించి యవ్వల బహాువృశునిపే వితంబును" హారిత చృందంబును దీర్భ 
ఇాఖాళిఖ్లోల్లసితంబును నిషోప సేవితంబును శాషామనామకంబు నగునొక_ . 
న్యా గోధవృక్షుంబు గల దాన్ఫతుంబు జాయం జని యమ్షహాపాదపంబునకు నీతా 
చేవిని య్ర్రుక్కి_౦చి మాకు శీను అబునం బునరాగమనయి గలుగుం గాక యని 
నీతావురస్పరంబుగాం ట్రీ ంచి తదాశీరార్టదంబులు గైకొని యచ్చట నివ 
సించి యైన నతిక్రమించి మైన నవ్వలం గ్రోశమా త్రంబు ద్యూరంబున యమునా 
పీరసంభూ తవంశీపరాజితంబును బలాళబపరీమి శ్రీ రబు నగునీలకాననం బవ 
లోకించి యవ్వల రమ్యుంబును గంటకపాపాణవర్లి 4 తంబును దావపాకరహితంబు 
నగుమార్షంబుం బట్టి చిత్రకూటపర్వతంబుం బ్ర వేశింపుం డే నీమార్లంబున 
బనాుువారంబులు చి త్రకూటంబునకుం బోయి నచ్చినవాండ నని మార్లక్ర మం 
జెటింగించి వారిచేత స నమస్కృతుం డై దీవించి యనుజ్జ్ఞ గొని మరలి'( యాశ్ర న 
మంబునకుం జనుదెంచె నిట్లు భరద్వాజుం డుపావృత్తుం డై జై నయనంతరంబ 
రాముండు తదుపదిష్టమార్షంబునం బోవ్రచు సౌమిత్రి కి ట్లనియె, 1158 

"లే. అనఘ మునినొథ కరుణారసానుభూతి, నతికృళార్థలమతి మయ య్యనభమూా ర్తి రి 
చెప్పినవితాన నమ్మవోచి త్రకూట, శిఖరిశిఖరాగృ గ మున నున్కి నేయ వలె. 

చ. అని యిటు రాజపుత్ర లగునయ్యనఘు ల్ల బ్దనులోం ధలంచు చు౯ 
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జసకజ మ్రల నుంచికాని సత్వరలీలం బని శ్రతోయ న 
య్యినసుత. డాయ నేగి హన మెక్రియ చాయుద మళత్యుగాధమై 

తన రెడు నీలతోయములం దడ్దయు శోభిలుచున్న చెంతయున్. 1 [5్గ్ 
అని చింతించుచు. దీగ చేశ మటు డాయంబోయి సౌమిత్రి, 

దన నత్యున్నతళుష్క వంశ ముల చేతం చెప్పం గావించి త 
స్నలం వీట యొనర్చ దానీపయి విన్నాణంబుకగా రాము డొ 

యనం “'ార్చుండ6గ(? బా జానకిని లజ్ఞాలోలద్మ ఎగ్ ఎంస్జన్ = 1156 

ర్ 

. సితనిటురాఘవుండు సుఖాపీనః చేసి, యి గుజెస. అ భూషణంజబు ఆంకరము లునిచి 
కనిన  కాజంబులును జాపఖష బాణ, ములుకుదుకుకొల్సి ఆ తానుందమృాండును ప్రీతి, 

| కం ఇ యిలు సీతారామలక్ష్మణులు యమునానది ను తరించుట, యుణుం- 

అమ్మహాోస్ట వంబుంబరిగ గ్రహించియభ ంగతరంగ నూలి కాడ 'లికాచకితచ క క్ మరా 
క బోలికానుధుకరనుధురత ౫ బాయమానం బె బై నయమునానదీ నుధ్యంబుసంబోవు 
నప్పు డానీతా బేవి ఘటిఆంజలిపుటమొ యమ్మహోనది నుళ్లేశించి యిట్లనియె. 

. 'చేపీ రాముడు దశరథ, భూవల్ల ఛభసుతుండు సిపి నభూమి కరాడిల 

నీ వధికకరుణ నచ్చట, 'నావిరి 'రశ్నించుచుండవలయుం జున్తూ. 1159 
ఈరే డ డబ్దంబులు వను ఛారుణిం జరియించి పిదపం చమ్ముండు 3 చేనుం 
గోరిక శీవింపంగం జను చేరంగలండు నిన్ను. జూడ జేపీ మరలన్. 1160 

4 ఓయమ్మ. నీక (మొక్కెద, నీయనఘుంషు వురలం బుడమి శేలికయి 

నీయానే నీకు చ్రియముళ, వేయు మొదవు లిత్తు వేదవిప్రుల కమిన్. 
. అని సవినయంబుగా న క్కా_ళిందిం ్రార్జించుచుం బోవుచుండ నయ్యీటిదతీణ 
తీఠం బాసన్నం బగుటయు రాముండు లత్తణుండును నీతాసహీ తంబుగాం 

బ్ఞనంబు డిగ్గి యమునాతీరప్రాంతకాం తారసంతొనంబులు విలోకించుచుం జని 
చని యవగ్టీల శ్యామనాముకేం బై నన్య గోధవృతుంబు డాయం జని రప్పు ద 
వై ఏదేహి ,రామునియనుజ్ఞ వడసి యన్వునస్పతికి నమస్కరించి యిట్లనియే 

చుడు వీత క్యామనామకం బై నన్య నోధస్భి క్నంబునకు నమస్క_రించుకు. శురుం- 

. పొదపో' త్తమ నాపతివ్రతము పార, మొుంద. చేయుము కనల్య నాగి సుమిత్ర, 

నర్థిం గ్రమ్మజు వీవీంచునట్లా నర్చు, నుతిదయాళుండవై నమస్కృృతి గ్రహించి, 

అసీ యాగతిం ట్ర్రార్థించుచు, జనకసుత ప్రదతః అంబు నలి నపుడు రా 

నునే రెంద్రు (డు సౌమిత్రిం, గనుంగొని యిట్లనియె" బ్రీతి గడలుకొనంగన్. 
నీ విశ ముంగలియె చను. వూ వెంబడి జనకపుత్రి యహ'చెంవెడు నే 

వావిరి మీయిద్దణికుం, గావలియె వెనుక బ్రాపుగాం జనుజెంతున్. [16 

త్రోవ నెద్దానియందు నీజేవిమనసు, దగ రమించుచునుండు నెద్దాని. గోరు 

నది కుసుమమైన ఫలమైన ననభఘ చరిత, చెచ్చెర మహీకుమారికిదెచ్చి యిమ్హు, 

42. 
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వ. 

లి 

అనిన నతండ గృభాగమందరుగుచుండె, వెనుకరాము6 డుచనుచుండెనిల్లు బూని 
పుడమిక న్నాయయి్యద్ద తేసడునునొ స్ప, దంతియుగమధ్యగతనాగ కాంతయ్వాశిల్చి 
ఇ _త్రెజంగునంబోవుచు నమ్మహీూపు త్రి కుసుమకిసలయ ఫలో వేతంబు'తై యదృష్ట 
పూర్వంబు లె నతరులతోగుల, ంబులు విలోకించి తదీయనుషమావిశేప్టూ 

బులు నిజనోథునకుం జూపి చెప్పిన నశ్రేవి యభిప్రాయం బెటింగి త _త్త్త్తరు 
లకాగుల్తాధి శీతం బు కై నఫలకుసుమంబులు నోస్ తెచ్చి లక్ష్మణుండు క్షీ వ్త్రా 
వచనసంరబ్ధు౧ డై యొసంగినం గ కాని యాస్హ్లోదించు చు గుమొదశె నై రవనీలో 

త్పలపుంవరీకషం కమండలాంతర్షతమక రంచ చిందురసాస్వాదనతు ఏదీ తేందింద్రిం 
బృందరుంచోరసంకులంబు చై నయమునాస సకోవరతీరంబులం గృీడించుచు 
నన్వీల గ్రోశ మా త్రంబు దూరం బరిగి యందు. 16వ 

, గుద్దన విండ్లు నమ్ములును గె కొని ఇఎలిదు లన్నదమ్లు లా 

యక్షణు కౌర్యవిన్ఫురణ మేర్చడం ్రూరమ్యగాళిం ద్ర దుంచుచుం 

బ్యార్షటు గ్రు ౦కనంశకును బాందికళో విచారించి యొక్క_నో 

నొద్దిక మాజి నుండి రల యుర్విజకుం గుశలంబు. దెల్పుచున్, 1169 

అంతే 'మేధ్యంబు లగు పెక్కుమృుగంబుల న నధించి యాప్యరంబుగా వించిరిట్లువిచ్చి 
లే నాలుకొజలవిహారమాణహాంససారసనినాదంబు కరి చుచు నిర్ణలసరో 

నఫసలిలక ణసంవడి తపుష్పితై లాబతావాసనానాసిత 5 కీకీలానింంబు మె ప్వ 

వానరనారణయుతం బె నయమునాతీరననంబున నారాత్రి, నసీయించి. 1170 
రై 

. అంత రాత్రి చనినననఘుండు నాఘనవుం డనుజు మేలుకొల్సి యనియ వింకు 

శుక ఏికాదిపకీ నికరనినాదంబు, ప్రొద్దు పొడిఇ నింకం బోవ నలె 1111 

. అనుచు లక్ష్మ అుబోధించియకందుతాను, సపతృజా వా రిలోం స్రంకనంక్యు వార్ని 

చిత్రకూటాచ్రి కరుగుచు | వ్త్రం జూచ్చి నాము డిట్లని పల్మె_  గారనముతో 

డు రాము డు వీతకు ననంబుల సందలివిచి తె ంబులను "చెల్ఫుట. చ్వురుంా 

కాంతా పలాశన్భశుము, ఖంతేటం జాలు౭ గొని నిజసుమావళిచేతక౯ా 

దంతుకితము లై యొస్పె వృసంతేసమయ మగుట గంచె సంతస మలరన్. 

'కాతర నేత్ర, మూచితివె క కన్నునివాసన లుల సిల్లు భ్ 

ల్లాతక కోన్ఫతేసం క కులు పలాశ పలప్ర, సవ్ర, కాండవి 

ద్యోతితమరా గ్ర ర్ల లై కడు భరోషతి శంకు పగి చిత్రవి 

ఖ్యాతి జెబంగు చున్నవి మృృగది జకోటి కనా శ్రయంబులై. 1174 

. మధురవాణేకం "కు నుధునుశ్నీ కాఖిసం, భృతము లగు 'ఛరముకతేన వ్రేలి 

 తూలుచున్న వివిగా ద్రోణస్త్రమాణంబు, రైనశేనపె సెగలు మా ,నులందు. 

తే, వ 
_"జేశములయందుం దను గాంచి ధీరఫణితి 

సృసనసం_స్పరసంకట రన్యువివీన 
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యమ్రోయు దాతూ్య్యూహమున కాభిముఖ్య మొంది 
నెమిలీ గూసెడిం గంటివె నీరజూటీ. 1116 
అని బహు ప్ర కారంబుల నవ్వనవిలాసంబు లవై ఏచేహికిం జూపుచుం జని 
చని దవ్రష్టల? జిత్రకూటంబు. జూచి రాముండు “లవ్షణున కిట్లనియె. 1111 
కరియూభానుసృతంై బె, గురుతరవివాగ ప ప్ర ణాదఘాోషితమై సుం 
దరళిఖరం బె యొ ప్పెడు, నరవరసుత. చిత్రకూటననముం గం. 18 

 అతిరమ్యము బసహూుతేరమి, శ్రీతము సమతలంబు పుణష్ట కేవధి యగు నీ 
ఢీ. తీధర కాంతారంబున, జితేవై రీ మనము వసతి చేయుదము రహీన్. 1119 

వనదంతావళ కర ర్భ చామరలసదాగ్టేతంబులకా మార్లసం 

జని తా యాసముం దీర్చుచు న్ఫుజగ భుక్ళజ్ణంబుల “కృంస్తుతీ 
ధ్వనిం గావింపుచు ని నిర్హరాంబువ్రుల పాదం విచ్చుచుకా లక్షణా 

కనుంగొంశు గిరిరాజు తా మనకు సత్కా,రంబుం గాని వించెడిన్. SU 

. రుచిరామూబ్య ఫలోపభోగకుతుకన్రో ప్రోద్యచ్చుక శ్యాముమై 

యచలధ్భూరి శవాల మేచకభునంతై ధాతుసంర క్షమై 

ప్రుచురాక్టో కరతీరకోభిసితప త్ర త్రసక్షీచ్చమై చూడు మా 
యచలో' “క్రంసము చిత్రకూట మనుట న్సార్థ కష్ట మొందించెడిన్. list 

కంప. నానావకకు తాన్వితంయు నః న్యృుగసన్నా చానిర్రతం బున్నతా 

వ, 

క్లో 

కీ నానోకహపుప్పుశో భితల తాహేలాయుతం బుజ్ఞ సలా 

స్థానాలంకృత మా తమాల ఫలము నా గీదాడకంబు న్స్ 

ద్యానప్రానృత మై వెనయిీశిఖరిమోా:ంద న్నిల్టుంగాం బోలే. 1193 

ఇది మనకు యోగ్యవాసం, బిడి రమ్యుం బది మనోజ్ఞ మచ్చటః బుకాన్టీ 

స్పదు లగుమునులు నసింతురు, సిదిరము లే దిచ్చటా సుఖజీవన మబ్బున్. 1188 

అని చింతించుచు నన్ముహోశిఖరి డాయం బోయి యప్పట్టునకా 

మునినాశేరిత వేదనుం త్ర నినదంబు ల్నెంగిపై ౯ బర్వంగా 

ఘనహోమానలధూనుసంకలితమై గ నట్టు బు వలీ డబ 

న్మునిపుణాస్ట శ్రనుముం గనుంగొనిరి 5 నమా హాలంకొ నే తముల్* 1184 

లెట్లు నాలీ ఫీ కిపుణ్యా శ శ్ర మంబుం జూచి నతానపితంబుగా నమ్మహో చికెడకుం 

జని తదీయచరణంబుప క్రభివందనం బుం గావించిన నన్మహర్షి గండు సమా 

దరసంభ్యాతాత్తుండై. యమ్మువ్వుర నతిధిసత్కారంబుల సం సేత కులం జేసి సాన 

గతం బడిగిన నమ్మునికి రాముండు నిజవృత్తాంతం బంతయు. 'జెల్లంబుగా విన్న 

వించి సౌమిత్రి, నవలోకించి యిట్లనియె. 
1185 

భూరిశే స్టములగు దృఢ,
 చారువ్రులం ఊచ్చి తగువిధంబున మనకుళా 



నారక్ నిలువంగం జికా, "'కాగంబుగ (4 బర్జ్మ కాలం గావించు మిటన్, tte 

. అనవుడు లత్ష్యుణుం డగుం గా, కనుచుం గవాటాభి రామ మగునట్లుగం జ 

యస్టీన నాకుటిల్లుం గట్టిన, ననుజునినేర్పునకు మెచ్చి యధిపతి వల్కెన్, 113? 

రురు సీతారామలత్ముణులు పర రకాలా ప్ర, వేళ్లము చేయుట. ఇగురుం 

. వత్సా నృహాధిష్టిత శిఖపర్ణన్యి పముఖపంచచ త్వారింశ తృంఖ్యాక వాస్తు'జేవత 

లకు శొస స్త చో దికవిధివ, కారంబున బలిహోవమగె వై చేద్యాదిపూ జనంబు గా 

వింపవలయు- జిరంజీవు లగువారివేత నీవాస్తుశ మనం బవశ్టక_ర్హన్యంబు గావ్రున 

నీవు విధిధర్శంబు సంస్కరించుచుం దదస్ధంబు కృష్ణమృగంబును నధించి తె 

మోది వసరాబు కుభదివనం బమ్లుహూ “కంబు శుభముహూ ర్హంబు మన మిప్పు 

డో పర్ణ శాలకు శాంతి గావింత్ మనిన న నాలత్ష్మణుండు మేధర్దించె న కృష్ణమ్భృు 
గంబీను వధించి యుపరతళో ణితనిమ్యందం బగేచాని వహ్నియందు: బకంబు 

గాం ద_స్పంబు6 గావించి తెచ్చి రామునకుం జూపి దేవా కృవ్ణమృగం బనూూస్టి 

నాంగం టై యనె వై కల్యదడ్ధత్వం బువలన్ర నృష్టవర్థ్యం బై న మృగంబుచండంబు 

నం జూపట్టు చున్నది యోొణేయం బగుమాంసంబు చేత వాస్తు చేవతా సంత 

ర్పణంబుం గావింపుం కనిన న నమ్మహాత్తుండు నిర్మలోవకంబులం గ్రుంకి సియతుం 

డై గృహ చేవవినియు క్షంబు లై సమం త్రంబులు సంగ్రహించి సర గవాంబుగా 

వాస్తు శాంత్యాదికంబుం గావించి పూరో క్షగృహోధివి తపంచచ త్వారింశ జ్రే "జే 

వతాగణంబుల దృ ప్రులం గావించి శుచియె సంతుష్టాంతరంగుండై పర వ్రతాల 

ట్ర -వేశించి వాస్తుదోషశ మనీయంబు తై నపుణ్యావావాచనాదినుం గళ కృతం 

బులు నిర్వ రి కించి , కృచ్ముణ స్నానపూర్వకంబుగా కౌడృంబును వై ప్థ్యవంబు 

న వై శ్వచేవబలి గావించి నదస్టంబువుల: గ్రు గుంకి వీర్ఫవంతంబు శై లె క నవం 

న ౦బులు జపించి పాససంశవునీయం బై నయు_త్సమబలిం గావించి  యస్టదిగ్వ 

ర్తి బలిహరణ "వేదిస్త్షలంబులును గణపతివిష్ణు పముఖ జీవతాయతనంబులును 

నిర ంచి తీ'త్తజ్దేవతల కందంద సూక్త మాొర్లంపున నవసానంబులు కల్పించి 

వన్యంబు వై తన ఫలమూల మాల్య పక్ మాంససలిల దర్భనమిద్గణంబుల చేత "వేదో 

కప, కారంబున సర్వభూతంబుల6 ద్భ ప్రీ వీ నొందించి రాముండు సీతాలయ్యళ్ణా 

సహితంబుగా సుముహూ ర్రరిబున నంతర్చహిఃస్రాకారభి త్తి త్తప,ళ తిష్టిత యగుదా 

ని విశాల యగ్పుపర శాల 'బ్రవేశించి సుధ రాభ్యంతరస్థుం డై స న డదేవేంద్రూని 
చశందంబునం జేజరీల్లుచు. iise 

కమనీయ ఫల భరోన్న మితమాకందనిం బానోకవావ్యా ప వసానువులను 

నేడాకులనంటుల నెలమావికానలం బుమ్పితన్రు నుకుంజపుంజములను 

సనుదదం తావళ శాన్టూలముఖస _త్తరనినదఘూలర్షి శమహావనములందు 
రనుణీయపుళినాభి రామమాల్యవకీ న దీతీరవుణ్యప్ర ప దేశములను 



అయోధ్యాకాండ ము. గా 

శే, వ విహరింపుచునుదానువీరుండయ్యు, లక్ష్యణబలాభిగుప్పు (డ్రైరమణమెజుసి 

సీతతోం గూడి సుఖలీల జెలంగుచుండెల గరము పురవి ప్ర వాసదుకఖంబువికిచి. 

రురు సుమంత్రుం డయోధ్య కరుగుట, శ్రుతం 

వ. ఇచ్చట గువాండు జావ్నావీతీరంబున రాముండు దృష్టిపథం బతి కృమించునం 
చాక న చ్చటనుండితదీ యకల్యాణగుణగ ణవిశేషంబులు నుమం త్రునితో వక్కాా 

ణించుచు నతని చేత నామం త్రణంబు వడసి నిజనివాసంబునకుం జనియె నంత 

సుమంత్రుండు గుహునిచారులవలన రాముని భరద్వాజూభిగవునంబును 

యమునాతీ రస్రాంతకాంతార ప్రవ _ర్హనంబును జిత్రకూట ప్ర వేశనంబును సవి స్త 

రంబుగా నెజింగినవాండైై యరదంబుం దోలుకొని గాఢదుర్శనన్కుండై సు 

గంధబంధురంబు లై నవనంబులను సరిశ్చేరోవరంబులను నగరగ్రామంబులును 

విలోకించుచుం జని మూ౭డవనాటిసాయావ్నాసమయంబునకు శీ ఫు, వేగం 

బున నయూోధ్యాపట్టణంబు నేరం జని నిరానందం 2 నిశ్శబ్దంబై శూన్యాకా 

రంబె యున్నయప్పురంబు. బయం గనుంగొని శోకవేగసమావాతుండై. 

నిజాంత్తర్లతంబున. " 1190 

మ.కరులుం చేరులు గుజ్జము ల్బుభటసంఘంబు ల్పురీసుందరుల్ 

పురసం వాసులు 'జేశవాసు లెపు డా మోదంబుతో నిండియుం 

డ రహిం గ్రాలెడుపట్టణం విపుడు సీతానాథుండు న్లేమిం బొం 

విరి శోకానలహేతిం గాలిన క్రియ న్వీవీంపలా నయ్యెడిన్ . 1191 

క, అని చింతించుచు మెల్లన, జనుచుండలం బౌరజను లసంఖ్యులు రథ ముక 

వెనుకొని రాఘవు చెచ్చట, ననఘాత్షేక ఏడిచి వచ్చి తని యడుగుటయున్ . 

క. వారికి. గ్రృమ్మణి నిట్లను, శ్రీరాముని జూవ్నావీసరి త్తీరమునక 

దూరమున విడిచి యారఘు,ఏరునిచే సెలవుంగాని నివృత్తుండ నైతిన్, 1198 

శే. అనుచు వినిపింప విని పౌరు లధికశోక, వేగమున వ్రాలి కన్నీరువెడల నూర్చు 

ఇుగలయగందుచునందేండ చి తే మెరియ, హారఘూ_త్తమయనివొక్కి_రా ర్తులగుచు. 

క, పున్ననునాంటికశొనిధి, కెన్నిక యగు రామచంద్రు, నీయరదము వై 6 

గన్నారం జూడ దొరకమిః, బన్నుగ నేం డిట్లు చంపంబడితిమి గాదే, 1195 

జే, దానయజ్ఞ వివాహాది ధర్హ్శ్మకర్యృములను మవానీయసుసమాజ ములను రామ 

చందు గుణసాంద్రుధార్మికుసత్యనిరతుండ నెడిభాగ్ధంబుమునకీంకంగలుగు 
నెట్లు. 

చ. త్రపములు సల్పీ యెన బహూుచాన
ము లగ్గుల కిచ్చియెన ని 

శ్చృపలతం "బెక్కుజన్నములు సమ్మతితో నొనరించియెన నీ 

యపరిమిత ప్రభావుని. వనంత గుణాఖ్యనిం బోలునాథుని౯ 

నిపుణత నన్వునిం బడయ నేర్తుమె యింక జగ శ్రయంబునన్, 
1197 
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కే.రమణ జనకునీచేం బోలె రాముచేత, నూరు పరిపాలితం బగుచుండె చేని 

యీోపురంబున౭గలవారికింతకం మెం వి యముసుఖము సామర్థ స్థీంబు పెంపుగల జ. 

తే, అనుచు బొరులుదుఏ ఖా ర్తి నాడుమూట, లాలకించుచు సౌధవాశాయనస్థ 

పుణ్యపు ణ్యాంగ నాశోకమున కడలుచు, రాజవరుం డున్ననగరు సేరంగంనికు. 

ంధ్రుద్టు సుమంత్రుడు దశరథుని సందర్శించుట శతం 

వ. కట్లు సుమంత్రు, డు విహితాననుండై రాజమార్షంబునం జని చని రాజమందిర 

దడరసమిపరబునం దేరుడిగ్గి నుహాజనసమాకులంబు 'లె నస స_ప్పకమో్యంతరం 

బు లతిక్రమించి చనునప్పుడు 'రామరహితుండై. హార ర్మ ఫ్రపాసాదవిమాన మాలిని 

యగు నయాోధ్యం బ్ర బ వేళించి వచ్చుచున్నసుమంత్ధు నవలోకించి యంత$పుర 

కాంతలు శామాదర్శవకర్శితుతై చాప్పు వేగపరిప్పుతంబు'లై లై నవిమలాయతనే త్రం 
బులశేశ నొండొరులనిరీవీ ంచుచుహాహోకారంబులంగావిం చుచు రాద న్నిధ్యం 

బువలన మందంబుగా రోడనంబుసేయు చు రామశోకాభిత ప్ప ప్తలె గుసగుసలు వో 

వుచు నీసుమంత్రుండు తొలుత రానుసహి తం బై నరథంబు. నాని చని సైనీ 

రామరహీతం బై నరథంబు. గొని యొంటిమెయిం జనుదెంచు చున్నవాండు 

పుత్రశో కాబ్సివీడిత మొన కౌసల్య "శకేమిచెప్పంగలవాం డీ దేవిపుక్రుండు నిర్యాతుం 

డగుచుండ , సహించి జీవించు ననియెడునది మిక్కిలి గదుమ్మ_రజీవనం 

బెట్టిజీననంబు సుకరంబు గాదని సత్వంబుగాం దలంచెద మని సలవించుచుండ, 

బరమార్థభూతం ₹ై జై నవారలవాకన్టం బాలకించు చుం జని యష్ట్ర నుకక్యుం బ్ర 

ధించి కోకంబుచేతం బ్రద్ పం బె నదానిపగిదిం జూపట్టు న నట్టి యొక్క ర 

గృహంబునం గుమాషేనిం దలంచికొని కొండొక సేపు కొన్నీ రు మున్నీరుగా 
రోదనంబుంజేని యలసీ దీనుండై శోకనిద్రాపరవశుండై నేలం బడియున్న దళ 
రథు నుచితభంగి సందర్శించి మేల్కొ ల్పి నమస్కరించి రామవృత్తాంతం బం. 
తయు నెటింగించిన గతం డూరక యనాస్టీక్ళోంబు విని యేమియుం దోంపక 
విశ్రాంత చేతనుందై నో “మూ ర్భాపారవక్యంబున గ్ర గ మ్మణ ధరణిపయింబడియె 
నప్పు చంతగపురజనంబు లెల్ల మహీపతి పాటంతేయుం జూచి భుజం బెత్తి 
యుహై పృర్నాదంబున క కోదనంబు సేయుచుండి రష్పుడు కౌసల్య సుమి త్రయుం 
చానును మూర్భితుండై డై పడియున్నమగనిం గుచ్చి యె. డొ యా, పీనుం గొవించి 
శోకగద్దదస్వరంబున నిట్లనియె, 1200 

. లోశేశ నీయాజ్ల 6 కొని రాముని దాకుణారణన్థ మధ్యమున విడిచి 
వచ్చిన సూతునీవంకం గన్లాని మస నిచ్చి సంభావీ.0ప వేటి కింత 
యనయంబుం జేనికి సని సిగ్గు నొందితో యక్షుల వినుము నీ కధికసుకృత 
మూగుల గాక యిటురి శ్రవగచినం బనియేమి యధిప యెద్దాని ఛాయంబునలన 

శే,సుతునివా ర్త వివారింపంజూడ వైతి, పట్టక కయి యిచట వీ దడలు మాని 

aa 



తే, అంత నంత? 'పురసముట్టి తా ననాడ, "మాలకించి ప పుకింగల బాలవృద్ల 

శే, 

EX 

ఆయోధ్యాశకాండము, క్రీకిద్ 

క్ి రఛామింపు మని సల్కి_ కొండవంటి, కో కభరమున నవశయె సాలనీ చ్రా,లె. 

, అట్లు మారి ల్లి పరితావప మెషం జెలంగ, నవని వ్రాలిన కొస సలి న స్యా చూచి 

న? విలపీంచు కాంత తెల్ల, 'సుసర౦సుల 'నేడ్చి5 చూడ తేక. 

జననము తరుణి జనంబు రీకజనముంజేసె సె నారనంబున. బురమెల బోరు కలలా. 
య 

కే, అప్సు నుపచారముల బోధి తాతు కగు చుం 

బుడమి జే డాత్ల జునీ వా ర్త నడుగం దలంచి 

సూతు దిక్కు... మొగం బె చన జూచి యతండు 

పాలమున ఘా _స్తయుగ్మ ము గీలువొలివి. 1204 

శే, భూరికోకాభిక పు ఫుండై. క పొగులు వాని, భుజగపతిభంగి నూర్పులు' వుచ్చువాని 
ధ్యానకోకపరీ తాకు. డై డై నవాని, నధికవృద్ధుని నృపుని డాయంగం జనియె. 

వ, మణీయు నవసూత్రబద్ధం బై నకుంజ జరంబుభంగి నస్వస్థు స్టుం డై నదశరథునిసమి 

పంబున కరిగి యప్పుడు 

రురు దశరథుడు సుమంత్రు ని రామస్ఫ తౌంతం బజడుగట. చుఢుం- 

వేడి యూర్పులు సెలంగంగ విన్నవాటు 

వదనమున దోప ఘనరజోధ్వ స్తగాత్రుం 

డగుచు శోకసంత పు-డై పొగులుచున్న 
వాని సూకతునిం జూచి భూవరుండు సల్కె.. 

నూతా తరుమూలా్రితుం, a తాపసవృ త్తి చాలి యాపదలకు వి 

ఖా సహించి యచ్చట, సీశాపలి యున్నవాండు చెప్పుము నాకున్ 

. అనఘా భూరిసుఖోచితుం డతండు కల్యాణా భిజాతుండు నా 

తనితమ్ముండును మేటిసౌఖ్యముల నొందం జాూలువాఈ6 డాయకో 

థను లామంజులతూలత ల్పముల మూందం గూర్కువా రావనా 

వనిలో నెట్లు వసింస నేరు రిపుడీ వై క్ష బన్ మె ట్రేగఏదున్. 

. అనుదిన మేఘనుండు రమనాటకు సంగడికాం డ్ర,6 గాడీ గ 

కున జనువేళ నేనుంగులు ఘోటకముల్ రథముల్ పదాకులుకా 

వెనుకొని వోవు నట్టిరఘుపీరుండు నిర్జన మైన ఘోరకా 

ననమున నొంటి శేవిధమునం జరియంచు సు సుమంత్ర,
 చెప్ప్రుమా. 

క్రూరమృగ ప కాండ మగు ఫఘోరవనంబున చేడు పాదసం 

ఇవారమునం బవ; త్త కులజూత ముహోసుకుమూారి యెనయా 

ధారుణిపు క్రిం గూడి బలుతా వుల నాశటిబాధ కోర్చి నా 

కూూరిమివుత్రు లెట్లు నయకోవిద గ్రుమ్మరువారు చప్పుమా. 

ఉం ప్రేమ దొటంగి యాలి కటు ప్రీ axe గానె 
నంచూ బుత్రునిం 

1206 

12071 

12068 

1809 

12,0 
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దా మును కానకుం బనిచి తద్వ్యాధ నిప్పుడు కుందిన నృలం 

జేమి సుమంత్ర మొన విను మో విటు కృమ్మణి వచ్చు వేళం చా 

నేమచె రాఘన్రం డనుజుం జేమనె నేమనె సీత చెప్పుమా, 1219 

శే, ఆక్టోనులభంగి సుందరు లమిత తేజు, లన మన్నందనులు ఘోరకాననముస 

కరుగునప్పుడు వీత్నీంచి నందువలన, సూత నీవు సిద్ధార్థుండ వై తివి కద. 193 

తే. అమురపదతుల్య మైనరాజ్యంబు విడిచి 

సాధుగతిం బూని యడవికిం. జనిన సుతుని 

విధము వినుపింపు మక్లున నిలుతుం గొంత 

దడవు మేన భ్రాణంబులు దాల్తు నిపుడు. 12 14 

న. మణియు స్వర్షపదంబున నుండి సాధుమధ్యంబునం బడినయయాతిరాజక్షి 

చందంబున స్వర్షతుల్యరామసాన్నిధ్యవిహీనుండనై. నిర్ణమించి తదీయాసనాది 
వార్టపార శ వణంబున జీవించి యుండెద నని _రామనచనాకర్ణ నోత్కంకుం డై 

తొడిగిన సునుంత్రుం డమ్మహీపతిం జూచి యెలుంగు సనరించికొని కంతణగత 

చామృ్పనిరుద్ధం బగువాక్టంబున నిట్లనియె. 1215 

చిరు సుమంత్రు, (డు దశరథునికి రామవాక్యముల6౬ జెప్పుట. ధ్రుధుం- 

సీ. వనుభేక నే నిట వచ్చునప్పుడు రామచంద్రు ౦డు నయధర్శ్యసంహి తముగ 

మితోడ' నను మని ప్రీతితో నాతోడం జెప్పిన వాక్య్ళ్టంబు చి_త్తగింపు 
మందఠలద శిరముచే వందనీయుం డగుమాయయ్య కిపుడు నామాణుగా౫ 

నంజలింగావించి యభివాదన మొనర్చి యడుగులం బడియొత్తువునియె మణి యు 

కే, నంతివురమునం గలవారి కధికభ క్రి 
వందన మొనర్చి వేర్వేజ వరుసతోడ 

"నేమ ముభివాదనంబును జెప్పు మనుచుం 

బ్రీయముతోల జెప్పె నాతోడ నృపవనేణ్య. 1216 

వ. మజియు మజ్జనని యగుకౌసల్యకుం బ్రణామంబుం జేసి నావచనంబులుగా ' 
న డ్రేవితోడం జెప్పు మని నాతోం జెప్పిన తెటంగు వినుము. RIT 

క్ ధర్మము వదలక నిత్యము, నిర్మలమతి వగుచు వహ్నినిలయము తజియం 

దక్శిలి సేవించుచు స్క త్కర్షునిం బతిం గొలుచు చునికి దగు నీ కెపుడున్. 

క. మానాభిమానముల గతి మాని సవతులందు సూడు మానినృపునికై 
మానుగ గై శేయిని స, స్థానించుచు నుండు మతినమంచితబుద్ధిన్. 1219 

వ. తల్టీ భరతునియందు రాజ్యత్వప్రయు_క్షగారవంబుం జేర్చుము రాజు లర్థ జేస్రమ్టు 
లగుటం జేసి రాజధర్మ్యంబు సంస్కరించి భరతునియెడ వై ముఖ్యంబువిడువునుని 

పలికి పదంపడి భరతునితో. జెప్పు మనినతెజుంగు వినుము, i229 



న్ 

అయోధ్యా కా౦:డ ము. 88? 

ఏ నిట వచ్చునప్పుడు మహీవరనందన నీవు ఏటిలో 
లేనికతంబున న్స తులం బ్రీతిగం జెస్పుట లేక పోయె న 

వానవనాథునానతి సమంచిత రాజనముం బూని ధర్మ ము 

న్గానక తలు ౨౦దజి సమస్థితిం జూచుచు నుండు మెప్పుడున్. [2921 

వుజీయు మహీనాథుండు నయోవృద్దుండు గావున నమ్మసోకత్తుని రాజష్షినుని థి న్రీస్లు (© 

గా భావించి పాలించుచు యౌానరాజ్యుపదస్థుం నె రోజ శోసనంబున జీవిం 
“దా యై పుము మజియు. బుత్రాభికాంశీణి యినకోనల్యను గై_శేయినట్ల సన్హానించు 

చుండుము. 
1a 

ంర్భుడోూ సుమంతుడు దశరథునికి లక్షుణువాక్యంబుల జెప్పుట, శ్రుఢుం- 

అని చెప్పు మనుచు నాతో, నునుజేశ్వుర రాఘనుండు మాటికి వినయం 
'బునం బల్కీ దుంఖవళశమువ, కోనుంగవ సాం ద్రముగ బాప్పుకగణముల నించెన్* 

రాముడు పల్కుమాట బని లత్ముణు! డూర్పులు వుచ్చి క్రుద్దుం జై 

నామొగ నుశ్చై చూచి ఘననాదనిభార్నటితోడ ని ట్లనుకా 

ఈమహనీయమూ ర్తి యిపు డేయపరాధముచే నిరంతరో 

చామపురీసుఖస్థితులు దక్కి వివాసితుం డయ్యెం జెప్పుమా. 122/1 

తే దోస మెంచక కైక యీతుచ్చశాస, నంబు శిరమున నిడికొని నరవరుం డ 

ద 

UX 

"కార్య మైనను మది నొక్క కార్టబుద్దిం జేసి పంచిన నప్పుని సేయం దగవె, 

కపటపుధర్య ముం దవిలి గృక్కు_న రాముని అచ్చి నెంతయుక 

నిపుణత: సర్మహించుటన చేడు వరగషీయ మంచు నొక్కాబ 

'ల్నెప మిడి హోనుదారుణ శిలీముఖవిద్దుండు గాన నాలికై 

నృపుం డిటు. కోన కీయన మునిం బని న్ఫువిచారహీనుం డై... 1226 

. సుమంత్రా. దశరథుండు జె వవ్రే వ్రేరితబుద్దిం జే జేసి విమ్ముం బరిత్యజిం నని యంటి 

చేని డైవ వేరితుం డై డైన ర నాకా నాకీమస రాధంబు. నియాపించి కదా పరిత్టజిం 

పనలయు న్హామునియం దొక్కింత యైన నపరాధంబు లే దిట్టినిరపరాధు. డై 

నరాముని నెట్లు పరితస్టిజించె నిది యు కంబు గాదు వినుము 227 

అనుచిత మిది “యుచితం విడి యనుచు విచారింప కానృపా గణి రభువ 

ర్యుని లోకపిరుద్ధంబుగ , వనమున కనుచుటం దలంచి వగ చెడ బుద్ధిన్ 1225 

సకలజగద్షితాచరణు సర్పజగత్సి)/యునిం గుమారునిం 

సగ చమున ంటిచి త్రమునం గానకు? బంచినయట్లిరాజునం 

దిశ గురుబుద్ది6 గూర్చం దగ చేటికి వే యన నీనుపాత్ములో 

సకుండు గురుండు దై వమును సర్వము నాకుం దలంప సారథీ, 1229 

జే. పూర్చి వమూచం ద్ర వదనునిం బుణ్టామూ ్ర ర్రిననము రాముని నిప్కారణముగ విడి చె 

నిట్టిదుహ్కర ర కౌరి ఇయునట్లమనుజ, విభుని నెబ్బంగ్ లోకంబు విశ్వసించు, 

తీనే 



383 న్స్ గోకీనాథ రామాయణము 

కే, సకలలో కాభి రామని సత్యరతుని, రామునిం బరిత్యజించి భూరమణలాోశ్ర 
గర్హి తుండ వై యరక నేకరణి జగలి,నేలెడ వటంచు. జెప్పుము నృపుని శ్రోజ 

“శే. అలరు మాతో డభాన్నింపుమునినుమి త్ర తృ ,కొడుకుగనలు చు(బలి కెదతో,_ పచ్చగ 

మేవమని నచింపవచ్చు శ్రీ వీ రామునందు౯, గూరి రి పంపుననకందంతకువితు క య్యా 

ఆ. రాముండు పల్ము_చందమును లత్షైణుం డన్న విధంబు జూచి యా 

భూమతనూజ యారు పులు వ్రచ్చుచ చుం జత త్రీసనుర్చితా కృతికా 

మో మజ వాంచి శోకమున మోమున సక్రులు గ్ర గృమ్ము బేజుం దా 
నేమియు. బల్క_ కుండె మును జేశ్వర రాముస మోము? జొచుచున్ . 128 

తే, సీతయట్టుల రాముడు చిన్నవోయి, కనుల నశ్రులు చను] బచేజ ననుజ'బావహా 
పాలితుం డయి నన్ను మోపాలీ కరుగు, నునుచుం ణా నెట్ట కేంకుయబనిజానధివ, 

వ. వను గృతాభ్య్వనుజ్జుండ నయ్యు నమ్మహాోత్తుని విడువంజాలక ప్యృాదయంబజునం 

బరిత పీంచూచుం గొంత సేపు పురో భాగంబూనం గృకాంజలిపుటుండ నై నస కొలిచి 

యుండి యొట్ట ేలకుం జి తంబు గట్టిప ఆ చుకొని రథంబు దోలుకొని సహవాసి 

తంబుగా శృంగి జీరపురంబు నకం బోయితి న ప్పుడు వై చేహి భూత పహాతచి. త్త 

యొనదాని తె తజఆింగున పిస స్కృతసర్వప్ర, యోజన యె జ చ్చవడి యభూాతభూర ర్వ 

వ్యసనయొకన్నీరు నించుచు దీనవడన మొ సారెసాలెకు రామునిగదనంబు విలో 
కించుచు మరలి చనుదెంచు చున్నన నన్ను పిలోకింఛు చుండ నంత రామలక్ష్మ 

_ జులు జటామండలమండితు లై సేతాసహీతంబుగా గంగానది నుత్తరించి య్ 
ను విభోేకించుదొం౫ బ్రయాగాభిముఖునై చనిరి లత్షుణుండు రఘునంవనుం 

బాలించుచున గంబునం జనియె నట్లు ప్రస్థితు లై నవారలంజూచి యే నవళుం 

డనై నినృత్తుంవనై తి నప్పుడు కతముఖముఖఏిబుభదుక్ల భం జైన క్రీరామసేనా 
భాగ్యం: మాచేత బురాకృతను కృతపరిపాకంబున లబ్బ్లం బయ నది యిష్పు 

జు "దె నంబుచేకం గమఆ విఘుటితం బయ నింక నేమి "నేయుదము నునకు 

వ్యర్థజీ వనం జల యనితద్దుంఖంబున నశ్రు వ్రు నించుచు రాముం జతిక $్రినవ్శా 

దయుం డై యరుగుచుంక రథ్యంబులు మరల కున్న నే నతి పయత్నంజునం 

ల మృజించికొని "రాన ల మణుల కంజలి గావించి చుగఖము నడంచుకొొని. కృంగి 

చరవురంబు? జేర రాముండు నన్ను మరల నీలుచూనో యనునాశ చేత నచ్చుట 

గుహుునితోయగూక గొన్ని వాసరంబు లుండి కృమ్సుణిం బురంబునకుం జను 
టో 

"'దడెంమనస్సుడు వమౌాక్షంబునందు. 1235 

_ంధ్రుర్దూ. సుణుంకు దు దకేరకళునికిం జాను డాకిలోం గన్న తెంప: సెల్చుటు, దుర్చు 

స్ రమణీయపుప ప్పకోరకశోభితము తైః న (మాశులు మలవుల మణిగి పోయు 

నదులు పలలముళభ్ స సదవులజలతటాకంబులు తహాదకంబు లయ్యు 
ఆ 

నూదా వ్రనవనములు నుపవనంజబులు పరిళుష్మ భర ౦బు అ సొబగు దప్ప 



శే 

సే, 

వ, 

త్తే, 

తై, 

చ, అనభుచరి త్రీ యిప్పటికి నై న వద స జరించెదని పు 

అయోధ్యా కాండము, 989 

సత్టసంఘంబులు సంచారములు మాచెం గనులాకరంబులు కలువజలము 

వ లగచుంచప్తాంబుజంబులై హాంసముఖర,ఖగఏరావంబులును లేక కాంగుచుంటె 
యు ‘UU 

ర మన్టిగుణనుండనుం డైన రాఘవుండు, కాననంబున కరిగిన కారణమున. 

మటీయు నావచ్చునప్పుడు నిరుపమాన, విపినములయందు. గీ రాదివవిధ వివాగ 

రనము లించుకయెనను జెవికి సోంక, వేమి చెప్పుదు నాచిత్ర మినకు లేశ, 1281 

'ఇట్టివిపర్యాసంబులం జూచుచుం జనుదెంచి య ళో ధార్టపురంబుం య వెనించి 

రాజ మాన్లంబునం జను దెంచునపస్పుడు రామరహితం బె బై నరథంబుంజూచి నిట్లూా 

ర్పు నిగుడీంచుచుం గన్నీరు సంచుచు నూరం గలవారిలోన నొక్క_ం డైన 

న న నాషశరంపం డయ్యు మణీ యు బురంబునం గులపుణ్యాంగనలు ప్రానాద 

హర్ష స్థ్రవిమానాగృంబుల నుండి హాహాకారంబులు సేయుచు పౌాప్పుధారా 

పూరితముఖు లై యనో్ఫోన్ఫవదనావలోకనంబు సేయుచు దీర్జ సగ్గరంబున విల 

వించుచుండిరి యేనుకానుప్ర వానజనితా _ర్తితప్పంబునసుత్రామి మిత్రో దానీనజనుల 

విశేషం బించుక మొన విలోకింపనై తి నీయ యోధ్య యప్రవష్టమనువ్థియు 

దీననాగతురంగమయు నా_ర్లస్టీరసరిమ్లూ నయు వినిశ్వసితేనిన్సనయు. నిరానం 

దయు రామ ప్రవ్రాజనాతురయు నె పుత్రకీ పీన మొనకౌసల్యశరణిం దోచు 

చున్న దని పలికిన నాసుమంత్రునివాక కక రబు విని యడ్షశరభుండు పరనుదినుండై. 

బాపహ్పోపసహతనాకస్టంబున సుసుంత్రున కిట్లని యె. 1288 

రుడు దళ రథ్డుండు తేన్ను దూజుకొనుచు నానాప్ర కారంబుల దుకోఖిందుటు, శరా 

నుక్కు.వత్ నయజ్ఞా లగుమంత్ర్రు లనేకులు గల్లి యుండగా 

నొక్క_నితో డ నైన నయ మొప్పంగ యోచన సేయ కాలిక 

గృక్కున రామునిం గటికికానకుం బొమ్మని యంటి నక్కటా. 

యక్క డి కీల పోయితి ముహాగుణభూమణు చేల వాసితెన్. 1289 

నసుూవావశేమున నాలికై మాసపోయి, కులమునకు గీడు చేసితిం దలంప నేల 

మొడలం గావలె నని చేసి పిదప నిట్లు; పరితపించిన నింక నెట్లు పాసిపోవు, 

ఏమి చెప్పుదు సూత నాకించు కై సం బుణ్య్భి శేషంబు గల చేని భూరికరు ణ6 

గహామునులరాఘవునిన నన్ను౮సార్
పకున్ననొడలం బ్రా ణంబులుండవుత

ష డవ్రునలదు, 

తుని వురల్ంవు వు ల్తే
జంగు దుగ్ధ మ ముని రభ స్థం చేని గొ 

వనభూవికి నన్లొని ఫొమ్తు సూతే యా 

న నృనంజూల నెంతయున్ . 12.123 

త్ర 
బ్బున రషహముిున రు డున్న 

ఘను జదంబాసీ యొక క్ష.తృటిక కొల మిల 

ఉ. చందురువంటి నమ్రైగము హాంౌడుకన్నులు వృత్తే వన సంప్ట ముల్ 

_ సుందర; పల్ల వాధరము సోంగకురు
 బ్య నకొండల ప్రభా. 
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బంధురకర్ల యుగ్యమును బా'రెండు చేతులు గల్లు రాము నిం 

పొందగల జూడ న కన్న నిలుపోపంల దరంబె సుమంత్ర, యి త్తటిన్. 1248 

చ, గుజుతుగ రాము. డున్నయెడకుం గొని పోవుట ముంజ గానివో 

_ సురుచిరలీల నయస్టనఘు సుందరరూపము నాత్మలోపలం 
దిరముగ నిల్పి చూచుచు నతిత్వరితంబుగ ధర రాజమం 

డిరమున. శ్రీను టొండె నిక నిల్వంగ చే ర్శునె యోజగంబునన్ 1244 

సై, ఇట్టిదురవస్హ నొందియే నిపుడు రాను, చంద్రు సడ్డుణసాంద్రు విశాలయశుని 

సూర్యవంశ్ ప్ర ప దీపకు. జూడ నేని, యింతకరకును ఘనదు?ఫ మెద్ది నాకు. 1245 

వ అని నిశ్వేదించి యంత కంత కగ్గణం బగుశోక వేగంబున, 1246. 
ఇా,ఆభూనాయకుం డొంటి న న్నిచట దుఠఖాంభోధిలోం ద్రోచి మా 

రీభంగి న్వననీమ శేగం దగ వానే కావశే రాశె ఖో 
కాభీలాంబుధి నుద్ధరింపం గద ౩ హోరావు హాలత్షుణా 

హోభూపు త్రిక క యంచు నించోం గనుల న్వాాలోల చాప్పాంబువుల్.. 124. 

వ. అని యిప్వ్రోధంబునం గొండొక సేపు రామునిం జేరొని విలవించుచు నద్దశ .. 

రథుండు కాసల్యదిక్కు మొగం "దేవి రామకోక కముహాో వేగంబును సీశావిరహ | 

వొరగంబును శ్వసితోర్మి 'మహావ రంబును బామ్ప ఫేనజలావీబంబును కాపా 

ఏీతేప సమోానెెఘంబును: విక క్రందితమహోస్వానంబును బ్రకీక్ష శేన్టకే “ఆ వాలంబును 

గ గై కేయోబడ బానలంబును మవశు శ్రు, వేగ పభూతంబును గుర్పూవాక్యమహళో 
గ వావిబును నృశంసానర చేలంబును రాము వ్ర వ్రాజనాయతంబు నగునపార © అ 
శోకతాగరంబున నీమగ్నుండ నైతి నింక దరణిభూతుం డగురాముండు లేకు. 

న్న నిమృహాసముద్రంబు దాంటి దర చేరుట కేయుపాయంబు లే దని పల్కి 
కో కాయానవి వి శేషసబున దుగఖసమర్చితే చెతనుం డై జ నివశత్వంబు నొంది నయ 

_. నంబుసం బడియె న నప్పు శకౌసలష్ట, మహీప షతిపాటంతయుం జూచి భయంబుం 
గొని ద్విగుణే శకృతకొ కతాప యె భూతావిష్ట మైనదాని తెజింగున వేపమాన 
యె గతప్రాణ మొన దానిపగిదిం బుషమిం ఐడీ సుమంత్రు నాలోకించి యి 

. టమ న 1215 

ఉం. సాకొడు న్నచోటి క్టు సన్ను రహీం గొని పొమ్ము తన్నుఖా 

లోకన పు దేని. మహిలో దృ యె యనను నిబ్బం జే జాల నం 

న. సుమంత్ర వేగ యరదంబు మరల్పుము రాభఘువుండ సెకొ 

Fa | కొసనం డని తత్తే ఇమె గ్రక్కున నేగెదం గాలు ప్రోలికిన్ , 9 

( ఆదుద్టు. సుమం, తుండు కౌసల్య నూజడించుట, ho 

క నా విని సుమంత్రుం 'జెంకేయు, భఛావంబునం జాల వగచి ప్రాంజలి యగుచుం 
చా వెండి వాకు వ కదంబ, దేవికి నిట్లనియె వగపుదీ అంగ సంతేన్. 1250 
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అయాభ్యాకాండ ము. ప్రశ] 

తుములంబె కుల మెల్ల (మ్మనుపడంగా దుశఖంచెది శక్తుల సం 

భ్రమము న్నోకము దై దెన నరము నిష్టడువుమా రాముం డరణ్యంబులో 
నమితశే స్నేవాము భ కి కేయు నినయ మొప్పారంగ సౌమిత్రి యు, 

లము రంజిల్లంగం గః లు చుండ సుఖలీలం బొల్లి యుండుం. 'జుామో. 51 

థర ర్యజ్ఞుం డై ఊడ నల త్మణుం డర్తి వీ రాఘ్రవునిప పదము లర్జ్చించుచు. దొ F 

నిర్శలనుతి యె "వనమున, కోర కరాముష్షి కంబు సాధించు రహీన్. 1252 

జనకసుత విజన మగు కా, 'ననమున కేనియును దనమనంబున భయముం 

గొన శెప్పటివళా శ్రీరా మునిషయి రమియించుచుండు ముదితహృదయ యె. 

ఆనెలశనెమ్మైగంబున, దీనత్వుం బిందు కె కై నః దెలియనికతనం 

బూని ప్రవాసము చేయగ, మానుగ( దగు ననుచు నాదువుదికిం దోంచెన్. 

. జానకి ము న్నారామో, ద్యానంబులం గ్రీడ సల్పినట్టున విజనం 
బె నగహనంబుసందును, జూనుగం గ్రీ డించు రామసమ్షూనిత మై... 1250, 

పూర్ణ చం ద్రనిభాన్య యాభూమిపు క్ర, విజన మగుకాననంబున విభునివునము' 

బాయ కెప్పుడు రంజిల్లం జేయుచుండు, నాధి నారి నుద్దేశించి శంక వలదు, 

చి తము జీవితము కదా, య_తంబుగ్య జే 'సి గృహమునందుంబలె న 

యు త్తి త్రమసతి వనమున బతి, చి త్రము ర్వుజిల్ల (జేయు సేవ్యా క్రియలన్, 12౫7 

విపిన మైన వీడు వీ డైన విపిన మా, యుర్విసుతకు రాము డొద్ద యున్న. 
నెలవు నొద్దలేని నెబను కనుంబున, సాధ్వి యి_ల్రెజంగు సత్య మరయ. 

ముటీ యు నేని మార్షంబునం . బోవుచు చెడ నెడ గ్రామంబులు నగరంబులు 

నదీనదంబులు పాదపంబులు ఏలోకించి త్ర త్తద్వినే శేషరబు లన్నియు రామలత్మ్ష 

ణుల నడిగి వారివలన నెజుంగుచు నగరోపవనంబునం గ్రీడింపం బోన్చ 
చందంబున నుత్పాహో వే వేత యై సుఖలీలం జనియె నీవె' జీహిసంబంధి. యైన 

యిప్రస్తుతవృ త్తాంతజాతంబు సంస్మరిం చెదం గ శేయి నుద్దేశించి వీశ్రచేత్ర . 

జలుకం బడినవా కంబు సంస రించుటకుం 2 శాల అ నని యి ట్లయో ధ్యానిర్ణమన 

కాలికం బె నవీతో కె శేయింవిషయక పరువషవచనంబు కాసల్యకుల వయం 

బని ఇప్పుట కుషకృమించి వృద్ధు లగు వారలకు జివనై ఏ 'రాళన్ట ఎ పేతుతేర్పంబు 

పిశ్నీంచి 1 ప్రమాదంఘనం బలీకితి నిది నోపనీయంబు డి దీని నెజింగంప న ర ౦బు 

గా ననీ శేసంచి చి సరస్థపస్టికం 2 కం  నతేద్వా్టాక కష్టంబునుం బ్ర, బ్రన్బాదించి యశ్హేవిక 

సంకోమే తుభూతం బె నబాకస్టింబున వెండియు ని వ్రనియ. 259 

. చేవి యీ మని చెప్పుదు: దోన నేకు, నపుడు నాళొతవోద్రతి నమ్మహీజ 

యు ఇస వదయుగదదియేమిచిత తృమాయెబు రాదు. 

. తమ్మికీ నన యె పున్నమ, చేవ మృిపగ తుం జోల చాయం దన రెడు సతియా 

స్య వ్యైంచుక మైనను వూ, యమా వసీ వాడ చెంత యాశ్చ రస్థింబో, iosi 
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ఆరామచరణములు లా, తోరసవర్ణితము లయ్యు సలలితరకాం 

భోరువాకోశసను ప్ర భ్ నారూడిం బొల్బ్చు చున్న వమా చూడన్. 1262 

మతియు నచ్చేవి వనగనునసమయంబునందు భూవమణవిషయ న్నేహాంబునం జర 
ణాద్యవయవసమర్పితస సర్వభాపణ మొ నూపు రాదిశింజితస్వ నానుకారీలీలా 

యుక్త యెనపగిది సఖిలంబుగాం బోవు చున్న దదియునుం గాక. 1268 

. వారణాదిఘోరనన్యమృ గంబులం, గాంచి యించు కైన గాసిపడదు 

రామపబాహూునాలరతీత యగుచు క్ష, మాకువూం వ విపినమార్లనుందు. 1264 

చేని సీతా రామలక్ష్యుణులు శోచింపం దగినవారు కారు మనమును శోచింపం 

దగినవారము గామ దశరథుండును శోచింపం దగినవాండు గాం డీవితృవచన 
పరిపాలన రూప చరి త్రంబు లోకంబునం దాచందడ్రార్కంబుగా. బ్రతిష్టితం బె బై 

యుండు నీవు శోకంబు విడిచి స్వస్థచిత్తవు గమ్లు మవార్షి జుష్టం a 'నసమార్లం 
బునందు సున్యవస్థితులై కందముూోలాకొను లె “సుభ 0౦ బె చే నవీతృవాక్యింబు పరి 

పాలించుచు వనంబున నివసీంచెద రని యిట్లు ) సుమంత్రు డు పలికిన యు కవాది. 

యగునతనిచేత నివార్యమాణ యయ్యు సుతకోకకర్ళిత గావున నెంత 
పెస్పీన నుడుగక వ్రీయపుత్ర రాఘవా యని వేర్కొని బహుప్ర కారంబుల 

._ విలవీంచుచు నిజభ ర్త నవలోకించి యక్క్కాసల్య యి ట్లని యె, 1265 

-ంధ్రుర్టు. కౌసల్య దళరభ్ధుని నిండించుట, రధం 

శా.సాను క్రాళుండు సత్యవాదియు వదాన్య శే న షు డిం రాఘ డీ 

త్లూనాఘం డని నీయశం బఖలలోక కస్తుతేస్థ మై మె యుండు ము 
హుం గానకుం బంచి కామపరతకా దోపంబు నార్జించి ధా 

త్రీనాథో త్త తవు కాముకుం డన గీతి ౩౦ గాంచి తీ వెంతయున్. 1266 

. వీన్నటనాంట నుండియును బెక్కు సుఖంబులచేం బబ బ్ర వృద్ధు లై న్ 

వన్నియం గన్నపుత్రు, లీటువం టియనస్థల కెట్టు లోక్చునో 

రన్న యటుండని మ్మకసుఖార్థ న్ మహాసుకుమూర సద్దుణా 

భ్యున్నత్ యైనస్తం దలపోనిన గుండియ చాల. ద్ర ెడిన్.. 1267 
చిన్నది సెక్కు సుఖంబులు, గన్నది ము న్నెన్న( నిట్ట కష్ట్ట్రంబులు చా 

గన్నయది గాదు కానం, బన్నుగ నెట్లోర్చు నాతపమునకుం జలికిన్: 1268 
శానారాన్నంబు భుజించి గీతకలనిస్స్పా పీనంబు దొ వించు వి 

క 

సారానుంజులతూలతల్పములమిోందం గూడ ఆ దై దేహి నై 

వారాపోరము మెక్క్_ శేసకినునధ్వానంబుల నించుం జ 

న్నారం గర్క_శేస్ట తేల ఏములపై నాసీన యా కెట్లాకో, 1259 
తమ్మికి నెన మై పున్నమ, తమ్మిపగతుం బోలి కమ్మతావిపలుకులం 

గ్ర మ్ముకొనురాఘనవుని న, క్రో మైన్నంగు గాంతుం గనులతమి దీజుంగన్. 1270 



తే. 

ల 

OX 

అయా ధ్యాకాండము 848 

కరకరోపమపరిఘుసంకాశ మైన 
కరము తలగడ నిడుకొని కఠిన భూమి 

శయ్య పై నాకుమూరుం జెచ్చట వసించి . 

యున్నవాండడొ యరణ్యవమ ధో్యోర్వోయందు. ET 

. అధిప యే మందు నాగుండె యశనిపాత్క కల్ప మగుభూరిశో కంబు గాడి మైన 

వేయి పజీయలై పోవదు వితతవ, సారమయము గాంబోలు నిస్సంశోయముగ, 

దేనా సుఖాస్తు లై నరామలత్ష్మణులు వీతాసహితంబుగా ననాదరింపంబడీ 

నీచేత నిరస్తు ల దారుణారణ్యంబునం జరించు ఛున్నవా రనియెడునక్క ర్యంబు 

శోచనీయంబు గాదె కరుణారాహిక్యంబున నీచేత నిది కృతం బయ్యు నని 

వగచి వెండియు ని ట్లనియె. 1278 

.. పృాదయేశ్వర రాముండు పంచుదశాబ్బమునందు మరలం జనుదెంచిన ను 

న్శదు జై రాజ్యము కోన ము, పడపడి రాఘనుని ED భరతుం డిచ్చున్. 

. చెచ్చెర రాముడు సనుయం, బచ్చుపడం దీర్చి మరల నరుదెంచినం దా 

నిచ్చునె భరతుండు రాజ్యం, బిచ్చినం గైకొనుచె యతం డహీనగుణాథ్యా. 

అది యొ ట్లనిన వినుము. 1276 

'శ్రైద్ధక్ ర్వ లగు కొంచభజు విప్రులు బంధుకోటికి౯ 

స్ట్థిరమతి వే నినుంత్రణము. జెప్పినపాటులకంకు మున్నెయ 

క్క_అపడి భోజనం బిడినం గృమ్హ్మణి వారలయిండ్హ్ర నమ్మహీ "| 

సురవరు లర్గిమైం గుడువం జూతురొకో సుధనైన వల్లభా. 1277. 

మజతియు సనిమం త్రీ త బ్రాహ్మణులు తృ పు లగుచుండ గుణవంతులును సురసమా 
చర న గంట ఇ: న్ ళం 4 ; న ఎక గ | 

నులును బజ్ఞులును వృద్ధులు నగునిమంత్రిత శ్రావ్మణో_తృములు వృషభ ౦బులు 

శృంగ చ్చేదంబునుం జోలె నిజానమాన హేతుకం బె నభోజనంబు గ్రహింప 

నొల్ల రల్తెజంగున. 1278 

జగతీశ వృకము భత్నీం, పంగం దక్కినవన్యసత్వమాంసము పిదప 

న్వుగ చెడి యుపయోగింపంగ, మృగపతి చి త్రమునం దలంచునే పీానమతిన్ . 

. వమునుజ నాయక్ యాతయావుంబులువావి, రాజ్యుకుశ పురోడాశయూ పొదికంబు 

బనస్టమఖమున వినియోగ మాచరింస్క నర్హ్యములుగా వటన రె మహర్షి వరులు, 

. వ్యాతేసార మైనసుర క్రియ, గతసోమం బై నమఖము గతిం గై శేయా. 

సుతభు క్తవర్షితం బగ, వృేతిరాజ్యుము రాము జేల చేకొను నధిపా, 1281 

నిరుషమబల వద్వాన్టి ఫ్రము, నళనర వాలాభినుర్శనంబును బో లె 

న్లురుమలి యిట్టియసత్కృతి, నకుదార సహింపం జాలం డలిబలుం డగుటన్. 

. మనుజవరేణర్ణి రాముడు సమంచితధర్శ్మవిదుండు గాన దు 

రనులను వ్రీతితో నయవివారుల (6 జేయం౭గం బూని నీదుణా 



8కీ4 నోవీనాథ రామాయణము 

సనమున దండకాటవికి సమ్మతి మాణటింగ నచేగం గాక యా 

యనకు సురాసుర ప ప్రముఖు" లై నను గీ డొనరింప శక్తులే. 1288 

చ, అనఘ యముండు “భూతముల నట్ల శరార్చులచే సమ స్తతో 
యనిధుల నైనం గాల్చం దగు నంతపరాక్రమ శాలి యయ్యు మ 

త్రీనయుఃడు తండ్రిచేం దనకు దానె సమావాతుం డయ్యె నక్కటా 

మనమున జూడ? ద న్లనిన మత్స్య మువే. జిజుమోనుకై వడిన్. 1264 

క తనయుండు సత్యరతుం డి మ్మనుజవిభుం డనుచు. బొగడు పడయం దలంచి థ్ 

ర్యృనిరతుని నయవినీతా, త్మన రాముని వెడల ననిచితో నృపతిల కా. 1285 

తే, 'లోనఘుండు సుతుండు వనమున నరుగ నీకు 
శాస్రుదృష్టంబు రాజర్షి చరితమును బ్ర 

ఛానము సనాతనం బగు ధర్మ ముయెస్ట 

చేని యు & మాధర్శ ంబు గోన మెట్లు. 1286 

. రాజేంద్ర | విను పతివ్రత యగుసాధ్విక గణుతింపం బ్రథమరతుకుండు భర్త 

రెండవోతి నందనుందు మూండవగతి దాయ లిమువ్వురు దక్క నొండు 

శరణంబు శే దని కౌాస్ర్రంబు లెజింగింప నదియు నాపుట్టువ కొదవ దయ్యం 

గలకాలమును నీవు క కోకు వళుండ వై యించుకయును మది నెంచ వై త్ర 

"లే. విపుడు ఫలకాలమున మహావిపులయశుని, సుతునిం గానకు బనిచితివితరులై న 

చుట్ట "లల్లను జుల్క_గాం జూచు నట్లు; చేసితివి చేజి యింక నాటు. చెప్ప చేల. 

చ, జనవర క్రూరనున్న థవళంబున నెయ్యము దక్కి పుత్రుని 

స్థ నవని కంపి యిట్లు వెనుకం బరితాపము నొంబె EE యో 

నినపులి యాంకటం దెలియ నేరక పుట్టినచిన్నికకూనలం 

దనియంగ మెక్కి యావెనుకం దదక్జ్యథ చేత గృశించుచాొడ్చునన్. 128ః 

క, జననాయక నీచేం బుర, జనులు సఖులు నుం త్రివరులు సతులును భృాత్యు 

ల్లనయులు ఛాంధవు లాదిగ, జనులు నిహతు లెరి కులము సంతో భించెన్. 

లొ 

రుయా దళశరథుండు తాను మున్ను చేపిన మునికుమారచధము దలంచుకొనుట, చు 

వ. అ ని యిట్లు శోకాతిశయంబునం బరమసంక్రు, నయ పకుషంబుగా౭ బలికిన దారు 

ణశబ్దసం క్రి తం జె నతద్వాక్యం ? 'బాలకించి 5 యద్దశరభుండు ప పరవముదుకఖతుం డై 

దురంతచిరళా భ కంబున నొఇం బోయి కొండాకశేపునకుం చలిని యేళా 

దృశబుక ఖంబునకు ని నిదానభూతం బె నదు*ఖం బెయ్యది పూర్వకృతం బయ 

నో యని సంస్కరించి : రూ బేవిచేతం గథిశం చె నసర్వంబు సత్యం చిట్టి: దురవస్థ 

వారకొనుటకుల బూరగ్గీభ వంబునం దేమి యక లేర్టింబు గావించికోనో యసనీ 

కృమ్మణ విచారించి వెండియు శోక కవ్యాకు లేంద్రి దియుం డే జై మూర్చ నొంది దీర్భ 

కాలంబున కతిప్రయత్నంబునం చేణి వే(డినిట్టూర్చు “నీగుడించి తనపార్శ్య్ 
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భాగంబునం దనయట్ల దుఠఖంచు చున్నకౌసల్యి నవలోకించి  యత్యుత్క_టం 

జు ల నవుణ్య పాపంబుల చేత నిప్పుడే ఫలం బనుభవింపంబడు ననియడిన్యా 

యంబున. బ్రియపుశ్రవిశ్లేషదు ఖం జే ననుభప్ంచు చున్న వాయ దీనికి హే 

తుభాతం బె నకర్త్యం బెద్ది యని పదంపడి విచారించి తో "ల్లి శబ్ద వేధి మయొనతన 

-చేతనబ్హానంబువలనం గృతం కై నమునికుమారవధ రూ పదుహ్కృృతక ర్యంబు ప్ర 

తీతం బె ననన్నుహీపతి నిజకుమూారవి యాగ జనితశో కాన లంబు మునికునూార 

వధజనితదోషసరణవాతంబునం బృజ్వలితం బె శకనీరంబు దహింపం దొడం 

గిన సహింపం జాలక మొగంబు వాంచి యంజలీం గీలించి పసాదంబు వేడు 

కొనుతలంపున నక్కౌసల్య కి ట్లనియె. 1290 

. దేవి నీగుణంబు చేవాదులకు నైనం, బ్రస్తుతింప వచ్చు భభో 

జేసి ఘోరపాపచిత్తుడ నగునామొగంబు రోయ కిపుడు కాంచుకతన. [291 

వరు దశరథుడు నము డై కౌసల్య ననూనయించుట. పాత్రం 

కే, రపులయం దై నం గినియకక్ళప యొనర్చు,నంత శౌంతియు గలదానవింతయేల 

తే 

OK 

నన్ను 'విడనాడెదన్రు నాదువిన్నపంబుం గైకొని యనుగ్న హీంపుముకనులశే త్ర. 

జలజలోచన ధర్మవిచార మైన, సాధ్వి కెంతయు జగతిలో సగుణుం డైన 

నిరుణుం జె న శోసో కనియతిం జూడ,దయితుం డొక్కండె ప్రత్యతదై వతంబు, 
ల్ ర్లు మాం యా 

. సాధ్వి నీవు దృష్టజనపరాపరవు న, యజ్ఞ వాత్తధర్శ వార్తి నొంది 

తూలు చున్ననన్ను దుణఖత వయ్యును, జారుణో క్తి నింత దూజుం దగదు. 
రం 

. అని యివిథంభున దీనుం డై ప్రార్థించు చున్నయమ్మహి పతీ వాక్య్టంబు విని 

య ద్లేవ్ జలనిర్లమన మార్లంబు నవోదకంబునుం బోలె కోకబాప్పజలంబులు 

నించుచు నతనియంజలిపుటంబు పద్మంబునుం బోలె శిరంబునం గదియించి 

రోదనంబు సేయుచు కోక్రసంచ్ర మభ యంబులు మనంబున ముప్పిరి గొన 

ని ట్లనియె. 1295 

. ధరణీశ భూరిశోకము, దరికొన మెరింప లేక తాపము వెర్మిం 

బరుషో కు లంటిం గా కిటు, తర మెటుంగక దూట నంత ధశ్మేతరణే. 1296 

జనవర నిను యాచించెద, ననుగృహింపు మని పలికి తమ్మాటకు నె 

మ్మనమున దుకఖంచి రయం, బునం బుడమిం బడినదాన మోహావశమునన్. 

ట్టు కౌసల్య డళరథు ననూనయించుట. త్రుత్తుం-. 

. జీవా నీచేత యాచిత నగుటవలన హత నైతి నేను వాంతేవ్యను గానె యుభ 

యలోకంబులయందు శ్లాఘనీయుం డై నపతిచేత నేయువతి ప్రసాదింపంబడు 

నడి యు శ్తమయునకి గాచేరదు దాని కై హికాముమ్మీకనుఖంబులు గలుగ 

వదియునుంగాక. 
1298 

అవనీశ పతిబుద్ధి ననుసరించెడు సాధ్వి కుభ యలోకసుఖంబు లొంద వచ్చు 

44a 
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నను ధర్మ మెజుంగుదు నిను సత్య వాదిగా దలంపుదు. దెలియనిడానంగాను 

పుతశోతా ర్త ర నెపొగిలి మై మజిచి సల్కినమాట తప్పుగాం గొనకుం డిపుడు 
కోకంబు శ రవీ వేకాదుల నడంచు: బూని శోకన మానుండె డై నరిప్పుండు 

"లే.మజి యొకండు లేండు ధాత్రి నిష్టురరిపు వ స్సహోగ మైన. సహింప శకరింబుగాని 

ల 

కటికి కార్చి చ్చునంటిశోకంబు ఇవాగడుర, నం మైనను వై రింపంగూడ దథిపం 

జితేంద్రియు నైనయతులును కోకంబున మూథచేతస్కు లై అ మోహితు 
లగుదురు. 1800 
తనయు6 డగురామ భ ద్రుండు; వనముసకుం జనినపంచవాసర మిది నా 

మనమునకుం దోంె నంతయు, జననాయక పంచవర్ష స సద్భశం బసచున్. !801 

. నరవర వుత్రవియాగజ, ని నినుపమకోకంబు నాదు నెన్మునమున దు 
ర్చ మె పెం పగు చున్నది, సరిదుకు వేగమున జలధిసలీలమునూడ్స్కి_న్ . 1802 

౬ 

. అని యిట్లు కౌసల్య ప పతిచోడం దగ వ తెజంగున నూట లాకుచుండ సూర్వుం 

డు పక్పిమమ హేధరకంద రాంతర్లతుం త యె బదంపడి గాఢనంతమస పరిపూ 

రం Gl రాత్రి కాలంబు ప్ర పవ దించె నంత దశరథుం థొ కంచే న్లోకని నిద్రాపర 

వళుం డై తల్చ్పంబునం బ్ యుండి నెండియు ముహూర్తమా త్రంబునకుం 

జెలి వొంబె నప్పుడు నోరోసవూత చేతసుం డై నయమ్ము హీపలిని హామలక్షణ 

వివాసనసం జాతకోక వెాహోప ద్రవంబు స్వర్భా నుండు సూర్వ్యునిం బోలె 

ననివార్యం జె యథిగమిం ఇెనిట్టు దురంతదుం ఖచ *పంబున బచడలుపడుచు ని శే స్తే 

జుం డై యద్దశరథుండు పూర్వక కృతం బై నమునికుమారవధ మాపదుష్మ. తం 

బంతయు జెల్పంబుగా నెజింగరీచునాం తై యాజవనాంటినిశా సమయంబున 

కోకరీడిత్ర మైనకాసల్య క్తి ట్రనియె. 1868 

. ధరణిలోపలం బురుషు: డెద్దాని(జేయునది యశుభమైన మట్ శుభ మైన౭గాని 

సందియము లేదు తత్కర్మ హాకఫలము, నిమ్ము వంత గ . బాపి పించు నీరజాల్నీ. 

, కర్మములు చయం డలకొనుకాలమంచె 

కొసరి గుకులాఘవంబులు గుణము దోవ 

నురయ కుర్వి నెవ్వాండు కార్యంబు నడుపు 
నట్టి మునుజుండు చాలిళుం డవంగం బరలగు, 185 

అది యె ట్లనిన వీనుము సూక్షతరపుష్పుం ఖై బై నయాన్రు వణంబు సూకుతర ఫలం 

బుం బుట్టించు ననుమోవాంబున దాని శేదించి వర్ల ౦బుచేశ నోపాతరవ 

ణీయంబు లగుపష్పథుపుష్ప్పంబుల నొప్పుపలాశవనంబు ఏలోకించి పుష్పుం 

బున కనురూపం బె నప్పథుపలంబు గలుగు నని ఫలంబునం చాన క్తుం డై తత్ప 

లాశారోపణంబు. జేసి జలసేచనంబుం గావించునతం డనుభోగస్రా క్రి విసమయం 

బున స్యో తె) శీ త ఫలా భావంబువలనం బరితవించు నెవ్యండు భావిఫలంబు. 
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విణారింపక కర్ష్మంబు సేయు నతేండు పఫలకాలంబునందూం గింశుక సేచకుని 

పగిది దుకజంచు చుండు న ల్తెజంగున నేనును రామాభి పే.కరూపం నశుభ 

కరి ౦బు6 బరితేష్టిజించి దుగ ఖు సాపం బె బె నయాగామిఫలంబ చేశీంచి నై క శీయి 

వ్ర రూపం శ చెనయశుభ కర్మం ఇాచరించి కర్ష్యఫలానుభవకాలంబున న నశుభ 

కర్ర ఫలం బగు రామవియో౫.0బు నొంది రామతా్యగరూప ఫల వానుభఖపిం 

చుచు దుకఖంచు చున్నవాండం గుమారుండును ధనుహ్మంతుండును శబ్ద వేధి 

శబ్బప్రా స్తవిఖ్యాతి నై ననాచేత నీవవ్యమాణ మునికుమారవధరూపపాపకర, కరంబు 

కృతేం బయ్య స స్వయంకృతతన్మహోపాపశర్య్మపలం చేశాదృశదుకిఖరూపం [బె కు 

యజ్ఞానంబు చేతే భవీతం చె చె నగేరళంబుణరగి సంప్రా పం బయ నొకానొక 

పురుషుండు కీంశుకపుప్పంబులు పిలోకించి పువ్చుం ం బెట్టి దట్టిఫలం బగు -నని 

యెట్లు మూహితుం డయ్యు న శ్లునును శబ్లవెభ్య పతుకం టై నఫలంబు 

చెటబుంగ నె త్రి నిట్లు శబ్బ వేధనం బెట్లు ప్రా పించే నంటి వేని యే నకృతవివా 

హుండ నై ; యాపరాజ్యంబు సేయు చున్నసమయంబున. 1806 

ఇా,హర్ష౦ బొప్పంగ యావరాజ్యకట కాధ్యముండ నై వై వే భవో 

తృ 0 జేర్పడ నేను భూ ప్ర పజల నందం బొస్పం చాలింప ను 

ద్వర్ష సన లమహాపయోధరలసన్షర్దాసముజ్ఞ ఎంభ మై 

వన్హాకాలము దోంచె సస్యములకు నై వ్రదద్ధ స్ట మేపారంగన్. 180% 

-ంర్లూర్లూ దశరభుండు కాసల్యకు మున్ను తాను జేసిన ము నికుమారవధ ము 6 దచల్పుట. చరా 

క. ఖుగుండు నిజలిగ కరముల, జగతిం డపియింపం జేసి సర్వరసములం 

దిగిచికొని నుందేకరుం డై, యగ స్తసచరిత యగుదశీ ణాళం జరించెన్. 1808 

క. ఘునములు స్నిగిము లయను, వనముల దవళ్ఖ శమించె వలిగా డ్పెసంగ౯ 

వనముల మందూక్షంబులు, వనముల సారంగళిఖులు వారక (మోసెన్. 1809 

శే, సి  క్రపత్ త్రరము లాటంచేసి ఖగ చ,యములు సలిలసుస్నాతంబు "లె ల నమాడ్కి 

వృష్టీవా తావభూతా గ్ర గ వృతుసమిలియం దధివసిం చెం గవగూడి యత్నీమలర. 

"జే. పతితపతదంబుసంఛ న్న భ దృదంతి 

యచల మగుతోయరాకియ ట్లలరె. బాండు 

రారుణవాాయములు సెలయటు లనుల 

భంగి గిరధాతువులం జేసి పాణిం దొడలె, 1811 

వ. మజేయు నవరసాఖిరావుం బె యలంకారశా స్తంబుపగిది సమున్నతపయోధర 

మండలం బై యావనవదగ్షినితారూపంబుకై చి సుపసారితవాహినీసందో 

“వాం బె జయశీలునిదండ ప్రయాణంబువై. ఖరి సమంతతోవ్యా ప్ప పచపలం. బై 

. శాముకునిచి త్తంబుభంగి సవా, స్రాతశరాసనవి థాసితం జై 'జేవానురనం గ్రా 
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డ్ 

తే, 

వ. వ 

శే, 

వః 

గోవీనాథ రామాయణము 

ముంబువాడ్పున నిరంత రామృుతధాఠరాపూర్మం బై నాకలోకంబుకరణి నొప్పు 
న క్కాలంబునందా, 1812 

ఏ నొకనాంటిచేయి రథ మెక్కి_.శ రాసన ముగ, కాండముల్ 

మానుగం దాల్చి మైముజువు మక్కునతో ధరియించి యూత్త్యలో 
నూనిన వేడ తోడ 3 సరయూ త్రటపుష్పిత కాన నంబులోం 
బూని మెకంబులం దునుముం బోయితి సావాస శేఖ దోపంగన్. [13 18 

ఈర్ రణి న్వనావనికి నేని య నెశమృగ & వజంబుల౯ 

పంక నమాఘచాణముల వేమటు సోనుకునట్టు చేసి యా 

చీకటి హ్రోద్దునం దటిని చేరగున నాక్కెడ బొంచి యుంటి న 

వ్యాకులమానసుండ నయి వాండిమెకంబుల. ద్రుంచు వేడుకన్. 1814. 

. అప్పుడు తేన్మహోతీటిని యం దొకభూరిగభీరనిస్వనం 
బప్పులలో వినంబడిన నప్పుడు దంతి జబంబు గోలగా 

నొప్పినచప్పు డంచు మది నూహ యొనర్చి శరంబు మొర్చితకోం 
డప్పక గూర్చి యేసితిని దద్ధ పని లమ్యేముగాంగ నుద్ధతిన్ = 1815 
ఆసమయంబున నక్క_టా నడు రేయి సలిలము నాని పోవ సత్వోరముగ 
నేగుదెంచితిని న న్నెవ్వాండు కరుణ "లే కమ్మున గు మై జీరాజునముల 
చాప్స్ వనన్ధింబులం దక్కక మెసవుచు దండన బాధకు దప్పి యున్న 
నాయట్టితపసి కన్యాయంబుగా న్ట్టిపాటు వాటిల్లె నేపాటి గలదు : 
తల్లిదండ్రులు వృద్దులు 4 తపసు బట్టి, వారి కింక ది క్కవ్వండు బాల్య మాడి .-: 
గాంగం చేక్కు_విధరీబుల గాఢభో కం న గొలిచి నేం డిట్లు వాసి పోవల సె నాకు, .. 

వ నెవ్వని కేమి పాపంబు. జేసితి నాయట్టి యజాత శశ్రు నియందు కస్తం జెట్లు 
ప్రయుక్షం బయ్యె న్య స్ప పరవీడనుండ నై “సనాయట్టియమి! న్ స్రంబుచే వధం 
చట్టు విధింపంబడి యెం గేవలానరసంహికం బంతియె కానీ. నొద్వధంబువలన 
డాని కయ్యెడుఫలం బేమి గురుతల్పగమనునకుం బోలె. నాకిట్టిదుర్య్మరణం 
జేల కలి” మద్వధంబునకు దుగఖంప నింక నాతల్లిదరి,డ్రు, లెట్లు ఊవించేదరో 

యని వగచెద వృద్దు లగునాజననీజనకులు చిరకాలిముసాండి నాభేం బోవీ.0పం 
బడుచుండి రేను బంచత్వము నొందిన నింక వారల “కేమిగలి నన్నునువృద్దులగు 
మజ్జ ననీజనకులను మువ్వుర నొక్క బాణంబుచే బుద్ధిపానుండు వధీయించె. 

“ అని పలుకుదీనవచనము, విన వచ్చిన నదరి పడి వివేకిత నయో్యూ 

మునిసుతుం డ డొక్క_(డు నాచే, వినిహతుం డ డయ్యు నని యేనువెజంగుజనింపన్. 

శరముతోం గూర్చినట్టప్రచండచాపు వ మవనిం బడ వె చ పాపభయంబువలన 

చేను కంపింప నయ్యేటి పాన యోగ్య, చేశ నుటు "చేర, బోయితి దీనముతిని. 

ఇ ట్లరిగి. . 1820 



అయోధ్యా కాండము, 349 

క, అవకీర కృజటాఖారునిల. ది పిద్దక కలశోడకునిం బరాగతుతజ 

ప్రవిలీ ప్పగాత్రు మదిని ఖపభిన్నాంగు మునిపుత్రు. గనుంగొని భీతి. 1921 

శే స స్ను మెల్లనడాయంగ నేగనపుడు, పుడమీల బడియు న్నయ మృహాముని నిసుతుండు 

గాఢకోపఫాగ్ని శే భాతుబంగాల్పు చున్న, వాడు పోర నన్లాంచి కంపమున. బలీినె, 

అవనీశ వన్య వమూహారంబుగాం గొని ఫ సునతపోన్ళ | ప్రిచేం గాన నున్న 

యేను నీ కోపఫాకార మేమి గావించితిం దల్లిడండు ద్రు, లకును దప్పి దీర్ప 

_నంబువు ల్లొని పోవ నరుగు టెం చిననన్ను నిసా రణంబుగ నిశిత బాణ 

విదుః జేసితి చేల వృద్ధు లంధకులు దుర్భలులు నాతల్లి దండ్రులు వీపాస 

శే. గోని నుదాగనునరబును. గోరుచూందు, రట్టినా శేను బోకున్న నధికతృష్ల 

నలసీ యసువ్రులు 'వీడువంగంగలరు తెలియ, శంత పాపంబు చేసితి వేపి గలదు, 

em 

శే, ఇనకులేం దృ ద మాతం డ్రి య్ నిచటనిపుడు; దారు ణశరాభివాతుండ నై రై కిలాలి 

_యున్నచందం.. "చెజురగక యున్నకొతేన,. శ శ్రుతతపక ఫల యోగ మో. ప్ లేదు, 

క వెణుగం డని వగవ చేటికి, నెజియన మజ్దనకుం డీచట నేమి యొనర్నుం 

బరిసంచారావము లి ద్దరలో .. గిరికి. గిరిం బ్రోవ దవత గల టే. 1325 

చ. జననర నీవు వేగ చని సర్వము మన్నిధన ధం ఫన్ఫ త్తి ము 

జ్ఞనకునితోడం జెప్పుము ప్రశాంతి వహించ యతేండు నిన్ను నొ 

బ్బున శపియింప కుండు నటు పోక యువేత యొనర్చి ,లేని చ. 

య్యాన ననలుండు గాజడవి నట్ల వడి న్నిను నీటు చసడిన్ 1826 

క్ర, లో శేన తదా శ్రమమున, "కీకపదిళ దీన శేగు మి ట్లరిగి కృపా 

"లోకనుం డగుమజ్ఞనకుని, గైకొని ప్రార్థింపు మావు కడు దీనుండ వై. 1827 

శ్ర. సలిలచేగ నుత్యన్నతి సహి తన్ఫుదున, 'దీతటంబును జోలె నిళాతశరము' 

శరము నాదుమర్శ ,0బును గలంచుచున్న,యదడి విశలుష్దిని ౬ గావింపు మవనినాథ. 

వ, అనిన వినియే నిమ్మునిసుతుండు సళల్యుండై. జాణత్సత వేదన సహింపంజూలక 
కంపించు చున్న వాడు 'విశల్యునిం జేసితి నేని ప్రాణంబు విడువర గ౭;వాం డేమి 

సేయుదు నని దుకిఖతుండ నై దైనర్టంబు నొంది కోకాతురత్వేంబున చేసు 

యుం జేయం జేతు లాడక యున్న మచ్చింతా ప్రకారం బెజింగి యమ్మనినండ 

నుండు పరమా _ర్రియు కుం డై యతిప్రయత్నంబున నా కిట్లనియె, 1329 

సీ మానవనాయక కానక  జ్రీసినపనికీ దుగిఖంచిన ఫలము ౫లె 

భి ర్యంబువే శోకతాపంబు నణంగించి స్థిర చిత్తుండవు గమ్ము చిత్తమోవా 

మింతేయు నాకు లేజేను శూద్రకు వై శ్యువలన డెనించిసవాయడం గాన 

టబహహ త్యొవ్రా ప్ప పపాపంబు బ్ లే దని పల్కి చాణవేదన సహీంపం 

"తే. లక్ విఘూర్షి తాముండై జగతి వేష్టి,తాంగుండై మాటలుడిగి బెట్టలసియున్న 

'యమ్మనిపమా పేగాంచియేనుమ్ములించి, కడుభ్ యంబుననడలుచుణయ్దియ నేగీ: 



850 గోవీనాథ రామాయణము 

రంబున నాటి యున్నశరంబుం బెజికిన నతండు తక్ట ణంబ సంప్రాప్త పమరణుం 

డయె్య నని పలికి యడ్డశరథుండు జ్లోకవేగంబునం గన్నీరు నంచి వెండియు!6 

గాసల్య కిటని యె. 1891 

కే, బుద్ధి నరయక చేసిన పుణపాప, ఫలము గుడువక తీజు వత్యలఘుతరము 

చిన్ననాం డేను గానక చేసినట్ట పాపపఫలము నేం డనుభ వింపంగ వలసె. 1882 

వ. అంత దీని సమోకరింప నెద్ది యుపాయం బని చింతించి యేను. 1888 

. మునిసుతుండు సనిన పిమ్మట, వనితా జలఘటము. గొనుచు వారని'వేగం 
బున జదుపదిష్టమార్లం, బున నయ్యా శ్ర నుము చేరంబోయితి నంతన్. 1884 

కే, పెనుముచుస నై కన్నులు గన రాక విలూనపతఖగములమౌాడ్కి.0 

వ. మహావ్యథ వేత సంకుచితాంగుం డై పుడమిం బడి యున్న మునికుమారునిశరీ 

కొవేగం 

a 

anne 

వన రేడునాడంపతుబను గని యేను గడిందినివ్వెగ న్మునిగి వెసన్, 1885, 

వ నుజీయు సంచారాకుములును సంచారసహాయభూతుం డగుపుత్రుం డొద్ల 

లేమింజేసి వానికథలనే చెప్పుకొనుచు. బ్రయత్నళూన్యు లై వుత్తునికాక శె 
దురుదూచుచు మరల మన్నిమి త్తంబుసం బుత్రాశారహితులై న నవాజ్ నగుముని 

దంపతుల నవలోకించి కోరోప హాక్ చిత్తుండను  భయసంత్ర సచేతనుండ ను నై, 

ఆ. వారిం గొనుచు నేను వారి డాయంగం బోవు, నంత జరణకశబ మాలకించి 

యధికత్ళ ప్ప బుత్రుం డనుతలంపున నమ్మ,హోాముసీం ద్ర డిట్టులనియె నపుడు. 

శే. పుత్ర, తడ వేల వేసి తంబువులు 'దెమ్ము, సరని నిందాంక జల కేళి సలివితొక్కా 

డప్పికొని యున్న దిదిగొ మోతల్లీ వేగాయాశ్ర మంబుం బ్ర వేశింపు మనఘచరితే. 

క, వనును మోతల్లియు మది, గానక యపరాధ మేమి గావించిన నీ 

మానసమున నది యంతయు మాను కమియింప వలడె మాన్యచరిత్రా. 

తే, హీనచేత్రుల మై గతియింత లేక,  యున్నమే మోవెగతి యని కన్ను లనుచు 
నమ్మి నీమాయ 3 మనసువ్రైణములం జేర్చి, యుంటిమోలాగు పేవీంప నుచితమగు నె. 

వ. అని పుత్రుండు మసలుటకు వేగిరపడి కరుణంబుగాం బలుకు చున్నయమ్లునివా 

కష్టంబు విని యేను శోకవ్యాకులచిత్తుండ నై నె పుత్ర మరణం జెటింగించుటకు 

భయంబుం గొని యాకంపించుచు మాన సప్యాపారంబును శ్రరీరవాన్టి పారంబు 

లను వాగ్భలంబును సం స్తంభించి యిట్లు నియమితకరణ త్రయుండ నై పుత్ర 

వ్యసనజం బై జ్ర నభయంబు చెబింగింప చెట్టకేలకు సాహసించి సజ్జమానంబును 

నస్పష్టైతరయు క్ష కంబు నవ్య క్తంబును నగువాక్యంబున మెల్లన సిట్లంటి. 1841 

వీ, అనఘాత్ష్య యేను నీతనయుండణం గాను మిత్రకులసంజాతుండ దశరథాభి 

ఛానుండో విను ధనుర్ణ్గరుడంనై నడురేయి స సరయూతటంబున సలిలపాన 

యోగ్యస్థలంబున చురుమృుగంబులం జంప నేం గాచి యుండ నన్నీ టిమధ్య 

మనమును గుంభ మున కంబు భూరించుచప్పుడు విన నె నైన నిది నుదద్విరద మొకటి 
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ee 

క్ర 

అయోధ్యాకాండ ము. వర్ 1 

నీరు గో లెడునప్పటినినద మనుచు, నదియె లత్షస్టముగా విష ప్రదర మొక కటి 

దాక నేసిన దానిచే నీకుమూరుం డా ర్తరవముస నిహతుం డై యవనిం బడి యొ 

చ నారనంబు విని యను, మానించుచు నచటి కిని నుద్బాణవాతుం 

ఇ "సేలం గూలిన నీ సూనునిం గని తీ వ్ర న్షోకకోవి తముతి నె. 343 
దా 

ఒక్కి_౦తే శీప్టు చింతిల్సి గక గ్రక్కున దద పననరణి గాండముం బెజుకకా 

మిక్కిలి కృపచే నను మొ, చక్కటి కేస మని చెప్పి చనియె మహాత్మా 844 

అధికనృదధ్దు లంధు లతిదీను లమితత్, వోనుష కృ్షచిత్సు లై నమోాకు 

వేచి యింత పాప మాచరెంచిన నన్ను6, చాల్మి ల చేసి ప్రోవం డగు మహాత్య. 

బ్రంక జి త్తంబుకొలంది నవధరింతుకు గాక యని విన్నవించిన యశనిపాతకల్పం 

బె ననావచకంబు విని భగవంతుం డ్ జె నయత్తాపసో _త్రముండు శోకానల 

జ్వలాజాబదందహ్యుమానమాన నసుండై _బావ్పుంబులు న్ వించుచుం దీ వ్రాయాసం 

బు నడంప నశ కుం డై ఒజహువిధంబుల సంతపించుచు. నృతాంజలిపుటుండ 

నె యున్ననా కిట్లనియె. 1436 

మనుజేందృ నీ వొనర్చినయామహోఘంబు నేచ్పున నీయంత నీవె వచ్చి 

చెప్పుటవల? నీపేర్ష ౦బు పదివేల న్రక్క లై పోవక తక్కె నెండు 

నరపతి చేత వానప ప్రస్థసంయమివధ మనజ్ఞానపూర్వముగం "వ
ేయం 

బడె నేని హరి నైనం బవల బవ భ్రష్టు గావించు బ్ర హని స్థావిధిజ్ఞుం 

“డై తపము సల్పుమునినగునందు శస్త్ర, మెజీ6గి పిడి చినం దన్తూర్ణ మేడు వ్ర వక్క 

ల చనద కనిసేయనిచగుట నుంటి, వెటింి చేసిం గుల మా తి గప. 

, జనవర మత్పుతుండు శరసంహాతు+ డె పడి యున్న-చోటికి౯ా 

నను గొని పాము "వేగ పి. శృనాథవళంగతుం డై డె విసంజ్ఞుం డై డె 

పనుప చెత్తుటం. దడిసీ పశ్చిమ వర్శనుం డై రద భరిత్రిమోాం 

ద నొరగి యున్నవాని గుణధన్యుని. బుత్రునిం జూడం గోరెదన్. 18348 

అనుచు మునిపతి పల్క_ నేనాత నకలు, సూరన చటికీవా ఏందోడొ్కొనిరయమున 6 

జని కుమారుని జూవీవం వనువ్రమో౭యద, వ్రా వాలి శోకంబుచే మానివరు(డు పలికె. 

భుయి కుమోారవర్య మము నొంటిగ నిచ్చట డించి పోవంగా 

న్యాయమి నీకు దల్శివగ పాజి( బ్రిళయో కులు పల్క వేల తం 

డీ యని యోక్క వం నయ మేర్పక 5 శా నటం జేర్ప వేల యే 

లా యిల సె "వసింప గుపితాత్తుండ వై ని వబేల చెప్పుమా.. 1850 - 

ఇంక నపరరాత్రమందును, సకలామ్నా యములు సకలసద్వ్ర్భు త్తే తంబుల్ 

సకలాధ్యాత్మ కథలనుం, బ్ర కటంబుగ6 జదువు చుండునా! డెవ్వండింకన్. 1251 

క శీలంబు భక్తీ నియమము, గ్రాలం బవిత్రాగ్ని వేల్చి గారవ మెసంగ౯ా 



తిర్ల్లి గోవీనాథ కామాయణము 

గాలంబు దప్పక సనుక్ , వాలాయము గొలుచుచుండువా. డెవ్షం డిన్. 
. పుత్రా సంచారాతుముండ ననుష్టానాళ కుండ నీవా రాదిసం గ వారపీతుండ 
ననాయకుంవ నై ననన్నుం బి యాకిధినట్ల నిత్యంబును గంబమూలాదికంబు 

లచెత నెవా్యోండు సంతుష్టునిం వేయు లోచనహీన యె జరాభారంబున డస్సి 
పుత్కకోకంబునం బాగ రడి నజ్జనని నెవ్విధంబున భరింతు మహాగుణమండ 
నుర వై ననిన్నం పాసి యనాథుల మై కన్నులు గానక యిన్వనంబున నెట్లు 
జీవింపం గలవార మెల్లి తెల్టవాజీన నేము నీతోడ యవమతయంబునకుం జను 

జెంచెన మందా: సీకుం బోక యొప్పదు నీముసలుటకు యముండు గినిసె నేని 
తల్లి దండ్రుల మైసమమ్ముం దోడ -ని నచ్చుటకు ముసథె నన్ను పీ కాం పవల 

యు నని యతీనితోడం చజెప్పెనము ధర్తాత్తుం డగుయముండు 'మాయట్టి 
యనాధుల కభయచజానం బొనంగందే యని రే యి _క్రెఆంగున వీలవితిచుచు. చాప 

కర్తుం డగున్భపునిచేక నిహతుండ వై తివి గావున నప్పాపంబున నిరయగతికిం 
బోక్స్ యపాపుంశ వై సగర కె బ్యదిలీపజన మేజయదుందుమూరాడులు చనినలో 

కంబులకుం. జనుము ఎ నుజియు శస్ర్రుయోధులును. శరాకులును సాధులును 

సాప్టీభాక్థ్రియసంపన్ను లును. దపోనిక్టులును భూడానపరులును. నాహీత్నాగులు 

ను చేగపత్నీ ప్రతులును నోనవాన, ప్రజాతలును గురుసేవారతులును బరలోక 
పావ్రీ శ్రీసాధనార్థంబు గంగాయమనాసంగమాదియందూలి. గాని దలంబులందుంి 
నన వహ్నీయం౭దుం గాని తనుత్యాగంబుం గావించినవాకు - 'వగుపుణ్యాత్తుల 

_ లోకంబులు నీకుం గలుగుం డపోనిష్థుల మెనమాకులంబునం. బుట్టినవారికి 

నిరయగతి లేచెవ్చుని చేత నీవు వివాకుండ వెరి వట్టినృపుండే దర్గతికిం జనులగాక 
యని పలికి యక్కు_మారున కుదకప్ర దానంబుల. గావించిన నప్పు డమ్మునిపు 
శ్రుండు దివర్టిజేవాధారి మై యె శక్ర నహి తంబుగాం దల్లి తండ్రుల నాశ్వాని నించిమిో 

కహేక్షంబున "జేను బరమిస్థా నరబు నొండితి మారును శీన్తుంబున నాయొద్దకుం 5 

జనుదెంచెద. రనిపలికి దివ్య లేజోజాలంబు దిక్కులం చిక్కటిల్ల దివ్యవిమానా 
ధిరూఢుం. జ యింద సహితంబుగా సుఠలోకంబునకుం జనియె” డదవంత రంబ 
యమ్మునివరుండు స తాంబలివుటుండ. చై కొలిచి యున్ననన్నుం జూచి 

యి ల్లనియె. 1858 

హ్రకాకృ యేళవుక్రు నై నననుం బు త్రహీనునిం జేసితి ఏంక నిధన 
మందు  హాకించుకయన దుకఖము' “తేది హింసింపు మదయత నిపుడె నన్ను 

మునుకొని యజ్ఞానమున మత్కువూరునిం జంపీతి గాన నాచందమునను 

బోడిమి సెడి నీవు వుత్రశోకంబునం జచ్చెన నజ్ఞానజనిత మగుట 

. వలన బ్రహ్మావాత్యే వావిరి నినుం జెంద, దని యను గ్రహించి యపుడె తపసి 
వత్నితోడం గ గూడి పావకశిఖలందు, నపగ తాసు డగునా నరి? దివికి, 1854 



వం 

అ యో ధార్ట కాండము, ఏెర్లి 

"జీవి యి_త్తేజింగునం దొల్లి శబ్ద చెధ్యాభ్యాని నై న ననాఇెత మాథన్టింబువలన 

గృతం బె చె నయిమ్మహోపాతేకం బిప్పుడు స క్ష ృతివివాయం బయెొన్ట నన్ముహాషాప 

కర్యప్థలం ౦ బపు జ కపథ్య న్యం జనంబులతో నన్నరసంబు భు కంబగుచుంపే రోగం 

'బుసస్థితం బై నమాడి_ సము; పస్థితేం బయ్యె నన్నుహోత్తునివచనప ,కారంబున 

నురణపర్యనసాయిపుత్ర, నోకంబు సంప్రా స్తం బయ న నని £7 ననంపో సయుచు 

వెంచేయు నమ్మహీరమణుండు కౌసల్య స ననలోకించి చేపి పుత్ర ండు దుః ర్వీ స్టే సెం 

వను వాని న విచవణుం డగువాం డెవడు పరితన్ల జించు౬ టృ ద్రాజర్టిమానుం 

కయ్యును సుతుం జెవ్వాం డట్టితండ్రియం దసూయ సేయ కుండు రాముని 
యందు నాచేత నెయ్యది కృతం స్య నది నాకు స సవ్భశం బె యున్నది 

నాయందు రామునిచేత నెయ్యది కృతం బయ్యు నది రామునకు స వశం బె 

యున్నది రాముం డిస డొక్క_సారి మైనమదీయనే త్రంబులకుం జూపట్టిన 
 మదీయగాత్రంబు సంస్పృళించిన స పాణుండ నె యుండుట కష్టం బె 

వాగు | 

యుండు నది పరవుదుర టంబు గావున నింక జీనింపం జూల యనుకుయంబు 

నకుం జనియెస జీవితంబు మేనిలో జలించు చున్నయది నేత్రంబులు సాన 

- రా వయ్యె శమనకింకరులు వేగిరపడుచున్న నారు కల్యాణ గుణాభి రాముం డగు 

వాహ 

రాము డరణ్యంబునకుం జనిననాంటనుండి తర్రరహూసంజాతకోకంబు ఘనా 

తసం బల్పజలంబులం బోలె మత్సాణంబుల శోవీంపం జేయుచున్న దెం ది, 

యంబులు విషయంబులకుం దప్పుంజ త్రమాహంబు సై కొానియె నింక నీతోడ 

సంఛాపిందుటకుం జూల వీణ స్నేహదీపసంస క్ష క్షరశు లుం బోలె జీ తనా 

శంబువలన స రేం, ద్రి యంబులు కోవించు చున్నయవి జీవితశమయశకాలంబు 

నందు సత్యపరా కృ కముండును ధరి ర్యెజ్ఞుండు నగురామునిం జూడ కున్న వాండ 

నింతకంటు నాకు “దుకఖకరం "బెద్ది కనకకుండలవిరాజితంబును బదపత్రనిళే 

శణంబును శరాసనసౌంద ర్య గరగ్టినిరాగాసణ చాతురీవిశిష్ష భ్రూ భూయుగసం కో భితం 

బును. 'సుడంస్ట్రంబును జారునాసికంబును శరత్కాల రాకానిశాకరమండల 

వ్రియదర్శనంబును సుగంధినిశ్వాససంయు క కంబు నె న నాముని వదనంబు 

నవ్వారు విలోకింతు రట్టివా రెబ్బ ధన్యు లయ్యెదరు "ముణియు నివృ్భ త్లవన 

వాసుం డై పంచదశ వర్ష బున? గమ్మణ నయోధ్యాపురంబునకుం జను 

'జెంచినరానుచంద్రుని మాఢ్యంబు విడిచి స్వోచ్చమార్లగతుం డై నళుక్రునిం 

బలె వీశీంచి సకికజనంబులు స సుఖ లయ్యద రిప్పు డాత త్యెభవ 0 బె బె నశోకంబు 

నదిరయంబు కూలంబుం బోలె దచేతనుండ నె ద్రైనసన్ను కోమలం 3 జేయుచున్న 

దని వలికి వెండియు నద్దశరథుండు. 5 

_ ఉల్టుయు దశరథ్డుండు పుత్ర త్రకోకమున మృకుం డగుట. శతు 

కాకుత్ స్థకులా గణే గుణమణీ హో రానుచం డ్రా నినుం 

4గ్ 
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క, 

గ శేయీకృతపాపబోధనకథ్నా క్రాంతుండ నై న వానీతి౯ 

శోకం జేర దొడం? నింక విత్ళరాజుం “సొల్రర్రిణా 'ేగెద౯ 

హో కౌసల్య సుమిత్ర, హో జనక కన్యా హో సుమిత్రాసుతా, 1856 

అని విలపించుచు దశరథ, జననాథుండు రామజననిసన్ని ధియందుం 

దన యునిం జింతించుచుం జ, య్యన నడులేయిం బరమా ర్థి నసువులు విడి వెన్. 

వ. అంతం బ. బ్రభాతకాలం బగుటయు6 బరమసంస్కాారు లగుసూతులును ను త్తమ 

శ్రుతు లస మంగళ పాఠకులును స్తుతికీలు రగుగాయకులును వేశ్వేజ రాజ 
క్ట ంబునకుం జనుదెంచి స్తుతినావంబులు గావించిన నుడాత్తాభిహి తాశీర్వా 

దు ఇగువారల స్తుతిశబ్బ్దంబు స్రాసాడాభోగవి స్తీ స్పర్భంబె మోసెం బదంపడి పాణి 

వాదకులు వృత్తాద్భుతకర్మ బు లుదాహారించి పాణి హెదంబులు గావించి ర్మ 

హోశ్బ్బంబు విని గృ హారానువృత శాఖాపంజరస్థిత పా రావతాదిపత శ్రి, తి పృకరంబు 
మేల్టా ని సుకలంబుగాం గలకలధ్వని గావించె నంత వ్యాహృతంబు శై "తె నహారి 
నారాయగణాది పుణస్టైశ బ్దంబులును బుణ్య్టశ్లో కపురువకీ ర్త రనంబును వీళానిస్పనం 
బును నారి ఫీ లార్రదరూపగౌనంబును రాజచరి తీ పాఠకన్లో కశేబంబులును మృదంగ 

భేరీశంఖ కాహ ళాదివా ద్యరవంబులును సాంద్రం జె చై కాజమంది రాభ్యాంతరంబు 
నిండి చెలంగ నప్పుడు కాలోచితప పరిచరాపచతణులును శుచిసమా చారులు 

నగుపరిచారకు లంత పురసంచారా క్ర ఇ] ర ప్ర్రేజననర్ష భ రసహితు లై హరిచందన 

సంచ క్త పరిమళోదకంబు కాంచవఘటంబుల సంగ, పాాంచుళొని న్నానార్థం 

బనసరం 'బెజింగి కాచికొని యుండం గొందటు యువతులు మంగళ కూ పాను 

"లేఫనతె తెలోద్వర్త రనంబులును ఆశ నీయంబు లె నసంపిష్ట. కిల నారి కేళ జీర "కాది 

దృశ్యవి శేషంబులును దర్పణవస్తై భరణాద్యు పన, రంబుకునుం జేనాని వచ్చి 
యచేకకన్యాయుత కై లై. కాచికొని. యుండిరి యిట్లు సర్వ పరిజన జాతేంబును సర్వ 
లతణసంపన్నం బె యథా యోగ్యంబుగా బహూకృ్ళతం బై రాజ సీ(కార యో 

గరింబె. సుగుణనంతం జె లవ్రేవంతం టై సముత్సుకం బె నిండీ సూరో్య(దయ 

సమయం బయ్యు మహీరమణుం డేలకో ' మేల్కొ న కున్నవాం డని శంకించు 

శ్ర. 

చుంజె నాసమయంబున 1852 

మానవనాథునిమురణం బెజు ౦గక్ యనరోధ సుచ్చటి కరుగుడదెంచి 
శీతినాథ బోధనోచితమృదువినయవాక్య్ళంబుల బోధించి యతనిమేను 
పరికించి ముస నో శం _ట్రాణసమోారిసంచారంబు లేకున్నశంక నొంది 
గాత్రంబు నీట్టట్టా గో్గబలిరది జ ్మ్మునం జేయిడి ధాతువిశేవ మరని 

ప్రాణలమణ ములు చూపట్టకున్న ,నృపుండు మృతుండ య్యెనని మదినిక్సుయించి 
యేటి వెల్లువ కెదురె రై నతృణముఖముల, కరణి గంపించి రారాజకాంత లపుడు 



te 

ఆ 

అయోధ్యాకాండ ము. కిన్ర్ 

రురు స్ఫుతుండఃు దశరథుని జూచి యంతేణప్పుర శ్రీ అందణు విలపించుట. చ్రైుత్టుం- 

జనపతిచెంతం గాసల్యయు6 దత్పమిపమున నుమిత్రయు చాఢపుత్ర 

శోకపరాజితలై కాలయుత లె నచందాన ముననిద్రా? ( జెంది మేని 
కాంతియంతయుమాయం గడువివర్ష తనొంది తిమిరనమానృతర్థ ములనూడ్కి_6 

గనుపట్టుచు డ్భ గశ్రుకణలుళితాన్య వై త పడీయుండుట యు చారిపాటు జూ జూచి 

, విగ తేజవితం డై నభూవిభునిం గాంచి యంతిపుర మెల్లం గెడసినయట్ల తీ 

డవ్ విభ్ర ప్రయూథపనై స దంతి, సతులగతి ఏలపించి రావాకుముసులు, 

. వారియా ర్రనినొదంబు ఫఘోరభంగి, పీనులకు సోంక విని లేచివెజంగు గదురం 

దలరికొౌసల్యయునుసుమిత్ర త్ర యుగ తాసుం డై నపషతిలగాంచివిలవించిఠా ర్రలగుచు, 

అప్పు డకౌ_సబస్టీ మగ నిమరణం జెతింగి గ కో కావేశంబున, 12692 

. మును తనమానసంబున స సముష్జిత మై వె పొగ ఆ త్తి యున్ననం 

దనపిపిన ప , యాణజనితేం బగుదారుణకోకవహ్ని ౬ య 

మృనుజవ రేణ్యు పాటు గనినంత నె చుండినయట్ట మై దహిం 

చినం గడు సెంప లేక ధృతి చేడ్చడ నేడ్చుచు వా వాక నేలకున్, 1868 

మ. గగన వ్రచ్యుక మై మైనతారప/దిం గ గ, న్య్వాదని జ్వీషలో 

రగ తే క్. రావణియట్లు నిన్షుంక చ్చు వపా లడమా. 

జగతి తి నలి కలంగె వాతహతచం చద్వల్లి చందంబున న్. 1864 

శా,ఈరీలి న్మహీ వ్రాలి శోకదవానుం జేయ న్సరు ల్పెన్నరుల్ 
జూరళె హోరున నేడ్చు చున్నయలకొసల్య ని న్విలోకించి శో 

కొరావంబునం గ గై కయీో ప్ర ముఖసర్వాంత? పుర, స్రీజనం 

బారూాఢీ న్విఎపీంచెం ద దత్సచనకుడ్యంబు ల్బదు ల్థో$యం గన్. 1865 

ఇట్లు రాజాంత9ప్రురం చేనానంబున మొదల: బూరితం బయ్య నమ్మహోనాడం 

బనంతీర ప్ర విష్టనై కై శేయ్యాదులచేత నభివర్ణితం బై వెండియు మిక్కిలి నాద 

వంతంబుర గొవిరచె మజీయు బర్యుత్సుక్జనాకులం బగుతన్య ందిరంబు దశర 

భమధణంబున సంత్ర, _స్థసంభ్రాంశం బై తుములా క్ర ౦డం జె సుతాపార రాం 

ధవం బె సదో్యోనిష తానంవం జై చె దీనవిక్ష కబదర్శనం చై 'సౌబగు దక్కి యుం 

జె మృతుం జై జె నదశరథుం గాంగిలించికొని తత్పత్ను లంద జటొండొరులకరంబు 

లు పట్టుకొని యుమై స్స వ్రినంబున రోదనంబు సేయుచు దీనస్వీరంబున విలపిం 

చుచుండి రాసమయంబున. _ 1366 

రైల్లు: కాసణ్య కై శేయిని దూటుట శ్యుశుం- 

 వాకళ్గానుం డగుభానురీతి గతతో యాంభోధిభంగి న్విని 

ర్షత తేజం డగునహ్నిశకై వడి గతప్రాణానిలుం డై_నభూ ' 
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నోవీనాథ రామాయణము 

పతి నీవీంచి కడిండి శోకమునం గంపం బొంది కౌసల్య యు 

దతశో కంబున, దచ్చిరంబు సొనుచుం లె శీయితోని ట్రనున్ . 1867 

నీకోర్కి.కిం దగునట్లు మ, హీ కాంతుండు దివికి జనియె నింకవిధవ వై 
లోకం బకంటకముగాం, జేకొని పాలింపు మొంటిం జిక్కీ నృళంసా. 1868 

నను విడనాడి ఘోరవిపినంబునకుం జనియెం గుమారుం డా 

తని చెకలాసి శోకమున ఛధారుణినాథుండు దీణం గానలో౯ా 
జని యెడుసార్థహీన యగునాతిక్రి యం బతిహీన నై మహి౯ 
మనుటకు౭ జాల నమ్మనుజనాథుగతిం జనుదాన నెంతయున్, 18638 

తేన శేడుగడయు నై తగు, మనోవిభు(డు చనినవిదప మన నేసతి నె 

మృనమునం దలంచు సంత్య, _కోనిజాబార వగు నీ వొక క్ దక్కన్. [870 

. పరంగ లుబుండు విషమి శ్రపాశ మాహా, రించి దోషం బెజుంగనిరీతిం గక 
భ్ 

చేరి కుళ్తూనిమి_త్తంబు నీలు క్ష, మైనరఘువంశ మది నేండు వాత మొనర్చి. 

. ఆనియోగంబున ధారుణీవిభుండు భార్యా పే వేరితుం డై సుపు 

త్రుని నిష్కారణ మంగనాయుతముగా దూరస్థునిం జేసినాం 

వు, 

కని విన్నంతనె పుత్రహీన నగునాయ ట్లమ్మహో దారుం డా 
జనక త్షపటి ఇవ్వగా న్మునుంగండే సంతోససత పుం డై, 872 

ధరణీనాథునిజీవ నాశనము మె డె ప్రధవ్యము న్విన్న 

స్ఫురదంభోరుహాశాను స్ప చేశ్రు ౬ ద డగునాపున్రుండు రాముండు దు 

స్టరకోకి ంబునం గుంద కున్న పకిచంచాన్ న న హీపు క్రి దు 
ఆశీ 

ర్భృరసంతా పమున న అంగుచు విప త్రసాత్య గాకుండు నే. 1878 

చే లధికధీ ముఘోమష వ్యాలోలమృగద్విజారవాకర్ల నసం 

కీలికసా ధన ౩ యె సతి, జూలీం గొని మగనిచెంతే సంకటపడ దే, 1874 

. తనకూంయపాటు నెన్మున, మునం బలుమజుం దలంచి యల్పపుక్రుండు వృద్ధం 

డనఘుండు వత్పేలుం డగున, జనకుండు పెను వగలం దగిలి చావక యున్న 

ఈనరనాథవమాళి తను వెంతయుం గాంగిటం జేర్చి చిచ్చులో 

మానక" సొచ్చి ప్రా పాణ మునుమానము లేక త్యజించు దాన నం 

ళ్ళ 

వాన్ఫపపత్ని బోనం గరాంబుజము 'ల్వెస నెత్తి రోదన 
థఛ్వాన మొన రె యంతిపురివారు మృదూ కి ననూనయింపంగన్, 15176 

అంత నమాత్యులు వసిష్టాదుల చేత నాజ్ట పు ఫు లై పుత్రుం డొక్క_రుం జై న సమో 

పంబున చేకుండుటవలన దవానాది క్రియలు “సావింపక యన్ముహారాజక శేబరం 

ము ఛే లద్రోణియందు నిశే పించి" సర్వ ప్రయత్న ంబులం గాచికొని యుండం 

'డగవారల నియమించి దుఏఖాపనోదకంపులు గావించి రనంతరంబ యంత: 



అయోధ్యా కాండము, శక్ 7 

పురకాంతలు పరమదు[ఖాక్రాంత లై కన్నీరు నించుచు బావాువు లెత్తి దీనస్వ 
రంబున నిట్లని ఏల పించిరి, 18177 

ఉ. హో మనువంశతోయధి శశాంక సదా ప్రి యమవాది యెన శ్రీ 

"రాముని. బాసి చాలవగల న్మిగులం వౌగ భంది “యున్నను 

మూమహీ నొంటి డించి చననేగతిం జి త్రము వచ్చె మోకు న 
య్యా మము నింక నెన్వరు నృపో త్రము  చేశ్చెడువాన = సెప్పుమా. 189 

క. అసోకశోకభరమున, దుస్తామసీ యొనకై కతోం గూడి యిటకా 
స్వస్థి గలిగి నునియుండుట, దు స్త వుగుం గాజె మాకు దుర్దనదూ రా. 

మ, మము గానం దగునంత్రధీశరధి రామస్వామి రా జేర్టేండిరకా 

సమతం బాసి యరణ్యసీమ కలయోమోయు క్తుం డై య నీ 
_వమరస్థానగతుండ వైతి వింక దుష్టాజాతపాపాతిే 
కమునం గ్రాలెదుకై కచెంగట మనంగా నేర్తుమే వల్లభా. 880 

తే, ప్రాణవల్లభ 5 నీవును రాఘన్రుండు, జానకీయు లక్ష్ముణుండు నెడ్డాని చేతం 
గరము 'విడునంగ బడితి రాకై_ కయింక బుడమిలోనన్యు నెచ్వాని ఏడువకుండు. 

ర అని సక్కు_చంనముల న, జ్ఞనపాలవురం మ్రు లధికసం తొ పమునం 

గనుగొనల బాప్ఫుకణములు, చినుకలగ ఏలపించి రతనిచెంగట గుము లై. 

క ఉడుహీన యైన యామిని, నడువున. బతిహీనమైన వనితేపగిది న 

ప్పుడు రాజహీన యె దెస, చెడి య; స్పురి కంటి క్ంపు వేయక ్యుండెన్. 

న. మటీయు నప ప్వూరవరంబుచాప్పువ ర్యాకులజనం టై పహావోభూతకులాంగనాసందో 

హాం బె శూన్య చత్వర వేశ్తాంతం బె అనవా స,కంకాకులవూార్షచత్వరం బై యాషక్రం 

దితనిరానందం మ పాడటి నట్టుండే నప్పుడు మిహారకులనాథుంకు పుత్ర కోశం 

బున మృతుం డగుటయు నృపాంగనలు మహీతలగత బగుటయు నివ్భ త్ర “తకీరణ 

సంచారం డె డై సూర్వ్యుం డపరశిఖరిశిఖరాం తర్లతుం డయ దోడనె వై శ్ర 

యూకృతం. బగు పాపంబు వెల్లి ఏిరిసీనచండంబున గాఢసంతవునంబు రోదసీ 

కుహారంబు నిండి యుండె నప్పురంబునం గలనరనారీజనంబులు గుంపులు 
గట్టి యా ర్హనాదంబులు "సేయుచు. గె “శీయి నిందించుచు గాఢదుర ,నస్కు_లె 

యుండి రారాత్రి దుకిఖవశంబున దీర్భ భూత యె తోంచె నంత బ భాతకాలం 
| బగుటయు. బూర్వమహీధరమండలరేబున క నుండనం _బె పుం. జ కీకోవన బంధుం 

డుదయించిన యనంతరంబ. 1384 

అ సర్ 
ంధ్రుర్లు గాతమాదిమునులం పెసిన్టుఎతొ 

చ. పిదిళవి చేకశిలు రగు విప్రులు గాతనుకణ్వ కాళ్యపు 

లదలుగ రాజక ర్త ర లన్ ముఖ్యు లమౌాత్భులలో డం దత్సభాొ 

సవేనముంశే కేరి చక్కంగ విచారము సేయుచు నక్త శై సభా 

రాజ్యమునకు రాజు సరకు పప. యము ననుట శిలా 



క్రీ గోపీనాథ రామాయణము 

నా 

క్ర, 

సదులు వినంగ ని టనిరి మృతి మోటి వసి ప్యమానికిన్, 1885 

ఈరాజు అ 3 చే చాయిడీ నొంది విగత జీవితుం డగుచో 

నూజేడు ల అయ్య గద మన, కీరాతిరి 3 తబ వాటు కెంతయు ననా 1836 

జస పతి పుత్ర శ్లోకమున న్వరతుం డయ్యూను రాములులు 

ల్వనమున స్ట రాభరత లక్ష్మ ఆసోదరు. లశ్వరాణ్ల్ శే 

తనమున నున్నవారు నసుధాభర ముక్క_టః చాల్చీ రాజ్యపా 

లన మొనరింపంగాం దగనరా జొకని న్నియమింపవల్వచే. . 1867 

రాజు లేనిపురము రాజు లేనినభ ౦బు, పగిది? గాంతిహీన మగుచు నుండు 

రాజహీన మైన రాష్త్రంబునకుం గీడు పొరయు జనులు మేలు పొంద రకట. 

గర్జితము తెసయగ జప లా, స్ఫూర్జి తుం డే విషఎబవారి భువి నెల్రడ లం 

బర్హ న్యుండు గురియండు సుగు, ణార్షను. 6 డగురాజు లేని యా చేశమునన్, 1899 

. మునివర యరాజకం బగు, జనపదమున వజ జము చల్లరు తగ నం 

దనులు గురుని మన్నింపరు, ననితేలు పతివశత నొంది వ రింస రిలన్. 1390 

"పెళులవు శుభములు వ్యాధులుదొజుగవ్లు జనములకు నృద్ధి దొరకొనదు నిరం 

తరము నరాజక 'నుగున, ప్పృరేమున ధనభాన్యనస్తుపుంజము లధిపొ. 1391 

అత్యాహితంబు గలుగును, నికార్టినండంబు యశము నిరతిశయసుఖం 

బత్యంతహి హితము గలుగదు, ప్రత్య్టిహమును రాజు లేనిరాప్తమునందున్ . 1392 

వకానిగ్రాకుణి ఫి రాజవి, హీనం బగురాష్ట్రిమందు వా కష్టము లగును. 

దాస్టనంబులు ఫలపల్లవ, సూనస సమ్ముస్థ్రంబు బగుచు: జూపట్ట విలన్. 1398 

మణీ యు నరాజకం బగు దేశంబున సరులు చుకస్సా పేస్థాన్ర భొవంబున సభ గావిం 
సరు యజ్ఞ కీలు రగువిప్రులు సం శ్రితవ్రతులై దీర్ధృసశ్రంబులు గావింపక యథో క్త 
నథజీ ణ లొసంగక పరిత్య శవిధికలావు లై యుందురు న మహో ద్యానంబుబు పుణ్య 

సంపాదకణృవాంబులు రమ్యుంబులు గా “ కుండుం బ బ్రభూతనటన నర్తకు లుల్హాసంబు 

నొందరు రాష్ట్రవర్లనంబులగునుత్ఫేవంబులు సమాజంబులువృద్ధినొందవు 'వ్యవహో 

రులు సరస్పరంబు ో కుతర్క_ఐి ాదంబు చేయుచు నిని ర్రితౌగ్ధులు గాకుందురు వణిగ్గనం 

బులు కృయవిక క యాదివ్యాసారంబుబం దనివ్పన్న ప ప  ఇవూజనులగుదు తి హాస 

పురా జో పకథా కథ నకీలురు కథ్దాప్సి యజనంబులవేత స ననురంజతులుగా కుందురు 

మళీ; య్ హేమభూవషీతలై కంమారికిలు సాయావ్నాకాలంబున సఖీజనంబులం 

గాడీ శ్రీజ ,ణార్టిం బుదడాస్టనంబునకుం బోవరు సకాము లగుయువపురు సులు విలాస 

నతులంగహూడీ జవయు కృంబులై నవాహనంబు లెక్కి_విహారార్థం బుపవనంబులకుం 

బోవ కుందురు కృపి.గోరకుజీపు లగుధనవంతులు వివృతదాగరు ల సురశ్నీతులు 
గాక జగ్ధకవాటురై యు ఎందుక. విచయాణనం నంజు కా షష్టి హాయనకుంజరంబులు 

నో 

బ్రమ ంంటాకలాపంజబు ల రాజమోర్షంబులందుం జరింప కుం౦డు నిస్వస్తాఖ్యాసం 



అయోధ్యాకాండ ము, 859 

బునందు జనించుళింజినీరవంబు వినంబడ కుండు దూరగాము లగువణిజులు 

బహి వి యారు వస్తుసహితు లె న్న; దుమార్లంబునం జనరు జి లేం చి యుండగు 

యతీంప ద్ర్రుండు  శుచియె యెచ్చట సాయంకాలంబగు నట్టిచోట నివసేంచి స స్పన్య 

రూ పావతోకనంబు "సేయుచుం జరింపకుండ:6 జతురంగసమ్భద్దం బగుసె న్యంబు 

_ పగతులం బరిమౌొర్చి విజయంబు నొంవ కుం జనంసులకు యోగ జేనుంబు 

గలుగ చేరదు రథ వాజివారణంబు లారోహించి పురుషులు మృగయార్థంబు 

వనంబునకుం జనరు తొ ప్హవిశారదు లగునరులు వనోపవనంబుంందు కు 

వాదంబు గాపింపరు నియతియు కు లగుజనంబులచేత చేవతాభ్యర్చనార్థంబు 

మాల్య మోద కాదిపదార్థ్గంబులు " కల్పితంబులు గా కుండు రాజకుమూగులు 

చందనాగరురూమితు 2 వసంతసమయవృతంబులమాడ్కి జూడ్కికి వేడ్క 

సేయకుందు రదియునుం 6 గాక, 1894 

ఆ. కసవు "లేనివనము కై వడి సదమిల్య జలము బేనినదుల చందమునను 

గోపహీన లైన గోవ్రలకై. వడి, రాజహీన మైన రాష్ట్ర మొప్ప. 1895 

"లే. ఆనలునకు భూమమలరథంబునకు ధ్చజము,జ్ఞు సకంె బె నభం నినేభ్హునుండుమునకు 
నిత్యమును శేతుభూతు(డై నెగడె నట్టి, వననజసఖనంశనరుంయ 'జేవత్వ మొం బె. 

కే. విను మనాయక మైనట్టివిషయమందు, మనుజు లన్యోస్యపళు దారధనగ్భహోప 
హోరులై యొండో రుల(బట్టిచా పణముగ,మ్రై ఏగుదురుజలచరముల భ ౦ గిన నఫ్టు. 

కే. వనుధ నా నికు అవ్వ లెవ్వురు వివేక, రహితు లెవ్వరు భిన్నమర్యాదు లట్టి 
వారు నృపతిదండ డ ప్రభావమున సాధు, ఛావమునహింగ్రుగా'దెయోా బ వాపు శ్ర. 

కే. మేని కతీ ప్రవర్శక మైనభంగి, రాజు రాస్ట్రంబు నకుల ద్రైన_ర్హకుండు గాన 

నట్టి నరపతి కః నిరాజింబునందు, నుష్రభ యాస దనము బ్రవ_ర్హకుండు గాన, 

తే, నృపుండెసత్యధర్త ములకునిలయమతండె, జగతింగురవంకులకుం "గులాచారసరణి 

యతండెతల్లియుందం డ్రి యానతే(డెప్ప ప జకు,హితీ కరుండుసంతతంబుమునీం ద్ర తిలక. 

క, వరుణయమపాక రిపుకీ, న్నరనాథ ప్ర ప భృతిదిగధినాథులు నడ 

_త్రీరతుం డగునరపతిచేం గరము సధ కృతులు గారె ఘనగుణశాలీ. 1401 

క. తగవును దగమియు: దలి పెడు, జగతీపతి లేక యున్నసం యమివర య్యా 

జగ మినుండు లేనిదివసము, పగిది. దమోభూత మగుచుం బస చెడియుండున్ , 

వ. మునీంద్రా మహీపతి మని యున్నయవుజె సముద్రంబు చెలియలికట్ట నతిక్రమిం 

పం జాలనికై వడి నే మందటిము భావదర్సిచనంబు నతి క్స్ మింపం జాలక యందు 

మిప్పు జె త్తెఆంగున న నతి క్ర సుంపం గలవార మోవు మోసితియును మహీపతి లే 

మిం చేసి యరణ్యభూతం క్రై బె నరాష్త్రంబుం బరికించి వదాన్యుం డై న యిత్వ్వోకు 

పుత్రునిం గుమారు నొక్కనిం బూజం బై. జె నస్తా మ్రూజ్యంబునక భిష్ క్వ కునింగావిం 

వు మనిన నట్ల కాక యని యమ్మునివరుండు జయం తాదిముంత్రుల నవలోకించి, 



860 గోకీనాథ రామాయణము 

ఉ. ఆమునిరాజు వర్కా. వినయాన్వితుం డాభరతుండు నేడు మా 
'తొనుహునింటం దమృుండును దాను సుఖస్థితి నున్నవాడు శీ 

_ రామునితమ్యుం డాతేనిం దిరంబుగం దోడ్కొ_నిరం౦డు విస్ఫుర 

'త్మా_ముగమంబు లై నతురగంబుల నెక్కి. చనుండు గృక్కునన్. 1404 

-ంర్టుర్లూ వసిష్టుడు భరతశ్ళ తుఘ్బు ల6 దేడొ-ని రమని మంతుల నియోగించుట. చ 

క శామునివినాసనంబును, భూమిాశ్వరుమృతియుం గై గె కబూమె లతేనితో 

ఆ, 

నేమియు చెప్పక యూరక, నామాట దోడి ' “కేండు నయ మెలరారన్, 

ఎల్లవారు కుశల మిచ్చట నని పల్కి, పటవిభూవణము లుపాయనములు 
వారివారి కెల్ల వేజు వేజు నొసంగి, భరతు దోడి తెండు ప్రాభవమున. 1466 

అని పయనము జేనిన న, మృునినాథుని యాజ్ఞ మాలి. బూని మనమునం 
చెనువగలు పొగలుకొనం జో ,య్యర్టినం జనిరి హయాధికూఢు ఆ కు గతిన్, 

ధులు వసిస్థ్రనియుక్తు ఖగుకనాదులు గిర స్క జపురంబు 6 జేరుట. చపుర్రుం- 

ఇ క్రెజంగున నచ్చారులు పుష్మ్లలంబుగాం బాఖేయంబుం గొని చని మొదల 
బశ్బి మాభిముఖంబుగా నిర్గమంచి దశ్నీణో తరభాగాయతశంబు లెనయపరతా. 
లప్రలంబనామగిరిద్వయమధ్యంబుం బ్ర బ చేశించి మాలినీనదీ తీరమార్లంబునను త్త 
రాభిముఖులై రయొక్కీంతేదూరం బరిగి యవ్వల. బ్రలంబపర్వతో_ తరభాగంపు 

నధిగమించి హా స్రినపురసమిపంబునందు గంగానది ను త్తరించి యంతట 
నొండి పృళ్యుజ్నుఖు తై కురుజాంగల దేశమధ్య మార్షంబునం జని పాంచాలచే 
శంబు6 ద్ర వేశించి సంఫుల్లకమలసుగంధబంధురంబు ల నసరోవరంబులును 
విమలోదకంబు లై ననదీసంఘంబులును విలోకించుచుల బ్రసన్నసలిలోపరి 

విపోరివాంససారసాదినానావిగాంగరు కా భి కామము జనాకుల యగుకరదండ 
యనుదివ్యనది. ను త్తరించి యన్ముహోనదిపళ్సి మపీరంబుననున్న సత్ పయా 
చనం బె నపుణ్యవృతంబుకడకుం జని డానికి: బ్రదఖీణంబును ట్రా కాకాయుం 
బునుం గావించి యవల గుళీంగాఖ్య పురంబు దాటి యభికాలాఖ్య 

గ్రాతుంబు గడచి బ్ నిభ వనా ఖ్ధవర్వతంబు శాసీ దశరథవం కానుభూత 
యొనయి'శు మతి యనుపుణ్యనది ను నరం యంజలి వ ,మాణజలమాశ్తా 

హారుల శ్రూవ్యాణుల వేదవారగుల భ్ వ లోకీంచుచు "జొ 
హ్లీక చేశముధ్య్టంబునం జని సుదానూఖ్య పర్వతం బి బత కృమిం ముంచి యచట విమ 

చరణాంకితన్లానంబు విలోకించుచు విపాఫొ శొనామనడి ను శ్రరించి త్ర త్రీరవ ర్తి 
థై 

వా ఇలొవృతుంబు విలోకించి యవ్వల సరిత్సరోవరతటాక “పావీకూపానూపం 

బులు నిరీచ౦చుచు సింహవ్యాళ మృగ ద్వీపిసంపూర్ల ౦బు లై నమహోరణక్టింబు 
లు త్తరించి, మహామౌార్షంబు బట్టి చని క్రాంతవావానులై కులరతు.ణంబుకొొణ 
కును నృపతి ప్రి పియంబుకొజకును భ_ర్భ్భవంశపరి ౫ హాంబుకొబికును బుహాు 



ప్రయత్నంబున రాత్రి సమయంబున గిరివ్రజపురంబు. బ్ర వేశించియొక్కచోట 
విశ్రమించి యున్నంత. 1408 

రురు భరతునికి దుస్ఫ పప్పు మగుట. శవ్రుద్దుం- 

చ. భరతుడు నాటిశేయి యొగభంగిని నిద్దుర వోవుచుండి దు 

ప్కరమగు నొక్క_కీడుకలం గాంచి దిగు ల్లొని నిద్రలేచి ని 
వ్వెజపడి వేగునంతకును వేగుచు వేగరపాటుళో నినం. 
డతిముజీ. దోంచినంత నె సభాంతరసీముకు వచ్చి యచ్చటన్. 1409 

క. అక్కజపడి చనుదెంచిన, మక్కువచెలికాండ్రతోడ మాటాడక యే. 
దిక్కును జూడక గ్రక్కున, చెక్కిట జెయిల జేర్చి చింతసేయుచు నుండెన్. 

తే. అప్పుడు విమళ్ణనదనుండై నట్టిభరతుంజూచి ప్రి యవాదుల గువయస్యులుతడీయ 
చి త్రఖేదంబు చాయ విచిక్రపుణ్య, కథల చెప్పిరి కొంనబు కౌతుకమున. 

క. మజీయుం గొందజు మురళీ” కరతాళమృదంగములును ఘసముగ వాయిం 
చిరి వారయునతు తెంతయు, సరసత నాటములు మల సల్సిరి వరుసన్, 

తే, మజీయు సంస్కృత ప్రాకృతమాగథాది, గద్యపద్యాత్మ కములై న కావ్యనాట 
కములు చదివిరి కొండు కరము హోాస్యృములు నచించిరి పరిహానకులు చెలంగి. 

తే, బ్రస్పోధంబున హిత నుతి న్ లెన్ని, ప్ర పవముదజనశంబు లగువినోపసము లనేక 

గతుల సలిపిన నమ్మహీ పతిసుతుండు, చి ది శ్రముశ నించుకయు సంతవీంప కండె. 

రుడు భరతుడు తనప్పీ యసఖునికి స్వప్న, క కారము జెల్బ్పుటు, ర్రరుం- 

వ. అప్పు డొక్కు వ్రియసఖుండు దీనుం చై మొగంబు “వాంచి యున్న భరతు 
నుపలకీంచి. యేమి కారణంబున ని ట్లున్నవాండ ననీ యడిగిన నతం డతని 
కి ట్లనియె. mr 1415 

క. ఇష్టసఖా యీ నుందు న, రిష్టం బగుస్వప్న మొకటి శ యాత్త్యకు సం 
దృష్టం లె బై కశంబున) నష్టనువుండ నైతి నెమ్మనం౦ంబు గలం. 1416 

త్ర ది బీ 

వ. అ త్తెజం. గెజీంగించెద వినుము. ల గ 
వ wp అ: స. అచలాగ మెక్కి మా నుయ్య శ్రొోమ్మడ వీడ గోమయ ప్రూకములోలహాలినట్లు 

గోనుయప్రదములోంూలి ౩ తె లము. గోలి ఘు నె బజావీలో మునింగినట్లు 

శే లంబు తల. నంటి కై కై లాన్నము భజం నగము + బ్రద్దలు వాజు నవ్వినట్లు 

ర ర క్రగంధముం బూసి రాస భస్యంవన మెక్కి. దశ్నీణదళ శేగినట్లు 

ఆ వికృత వేష కై యొన యొకళశాతుసాంగన, ర కపటము డాల్చీ రాజవకు ఎస్ 

నెలమిం ద్రాటం గట్ట ౧రూడ్చినట్లుగ స్ప; నుందుం గానంబడియె నా నాడ 

క అనితాంబరధరుం జ యా, యసవీఠంబున విష్ణుం డగుదశరథు న... 

త్యసికేపిశంగ ప్ర, మదలు, వెస జూచుచు నవ్వినట్లు వీశ్లీ ందబడాన్. ఎ 1429 

ఉ వారిధు లింకిసట్లు ఇశివార కిలం బడినట్లు చిచ్చు చ 

46 



తో గోకీనాథ రామాయణము 

ల్లాజీన యట్లు భూమి నిబిడాంధత మోవృత మైనయట్లు రా 

డ్వారణశృ్ళంగము ల్విజిగి వ్రాలినయట్లు కజ౦బు లెండిన 

కారక కొండలందుం బాగరూరిన యట్లుగం దో౭చె నెంతయున్. 1410 

శే. ఇట్టదుస్స గీవ్ష్నముః టిచూపక్షై నాకు,న దియ'మొద లేమియును దోపదయ్యు నెట్టి 

మాట వినంబడునో యని మనుజనాథుం డన్నదమ్ములు వీట నెట్లున్నవారొ, 

"కే. రాసభంబులుం బూన్చినరథము నెక్కి, యేనరుం డేని స్పప్నమం దేగినట్లు 

క 

శ, 

mM 

GK 

దోంచునట్రిమను మ్యునిధూమము చిత,యం దచిరకాలమున దోంచునదినిజంబు. 

కావున నదికారణముగ భావంబు గలంగి యొక్కభాంగిగ నుండె. 

న్వావిరి విపళ్ఞవదనుండ, నై వగచెద నృపతి శేమియగునో యనుచున్. 1428 
వమిట భయ 'మెటుంగని నా, కేమో దిగు లగుచు జి త్తమె[యంగంబొబ్బె౯ 

రామునకు లత్ర్మణునకును, భామివిభున కేమి కీడుపుట్టునొ యనుచున్, 1424 
ఏమిహేతువొ తెలియదు వాదయమునకు 
మందత ఫఘటిళ్లం. దనుకాంతి మాసె నాస్య 

మునకు ౩ బైన్టంబు వాటివ్లెం బుటి ట్టి యెన్నం 

డిట్లి వెక్షబ్బ మెజుంగ చే నించు కైన 1425 

. మున్నెన్నం డిట్టి కల నేం, గన్నది లే చడేమి చెప్పుంగల నింక థాత్రీ 

భృన్నుతుం నోగునుజ్జనకు గు ణోన్నతుం జింతింప భీతినొందితి ననఘాం 1426 
అని సచివునితో రాతిరి, గనుపట్టినయట్టికీడుకల యంతయు. దా 
వినిపించి 'వెజుంగుపడి నె, మృనమునం దలసోసి వెగడుపడు చున్నంతన్*, 14217 

యిరు ఆయోథ్య నుండి వచ్చినదూతలు భరతుని సందర్భించుట. శుశుం- 

పురినుండి యకుగుదెంచిన, పరమహితులు దూత లతనిపాలికిం. జని త 

చ్చరణములకు నతు లికి య,క్క_ఆపడి యి ట్రనిరి వగపు గన్పడ కుండ్. 

. అనఘ పురోహితుడు నమాత్యనికరము శుభంబు దెలిపితడయక' మిము దో 
డొంని రమ్మని మము బనిచిన, జనుదెంచికి నుచటిపనులుసముకూర్చుటకున్. 

. మా తెచ్చిన మణిభావణ, ధాతొంబరములు గ్రహించి తడయరక యుమ్మ 

నాతామహూునకు సఖులక్కు మాతులున కొనంగు నుతిసమంచితబుద్ధిన్. " 1480 

..మోజేయు మాతామహూునకు వింశతికోటిమూల్యంబులును మాతులునకు దళ 

కోటిమూచణ్యంబులును వేర్వేజు నొసంగు మని సమర్పించినం గొని వారి 
నభిముతకాముంబుల సంతుష్టులం జేసి యిట్లనియె. 1481 

రుడు ఫనతుండు తనమాతాముహుని నయాధ్య కరుగుటకు సెల వడుగుట. చుం 

సీ, మాఠతండ్రి దళరథోర్వీతలనాథుండు సేమమె మాయన్న రామభ ద్రు, దు 
: డానందభరి తాత్తుం డై యున్న వా౭డె లత్మణునకు మేలె ధర్మజ్ఞ ధర్మ 

_ దర్శిని ధక్షాఢ్య క, “విచారిణి ఎతణలజితే రానుజనని 



అయాధ్యాకాండము, 863 

కౌసల్య కుశలమె కమునీయగసణశీల యగునుమి త్రకు భద్రమగునె క్రూర 

తే. చిత్త నిజకార్యతత్పరోద్వ్భృ త్తలీల, మైనమాకల్లిన ల్లి సుఖయు ఫ్ర కయగునె మటీయు 
దక్కీననృపాంగనలకు భ్, ౦ జెయూర నున్నవా రెల్ల (గుశలు'లై. యున్న వారె, 

క, అని యడిగిన నచ్చారులు, విని భరతునితోడ ననిరి వెండియు దేవా 
విను మీ రిపు డడిగినవా, రనువుగ నున్నారు సమ్మదాత్త్యకు లగుచున్, 1488 

కో, ఆవంశ లేదు భయము సు,ధీవర పద్మకర లవ్మీ 'జేవరవారిం 

గావలె నని వరియించుం, గావున 'బేశ్చేయనలయు గుక్కునం బురికిన్. 484 
వ. అని వేగిరపడి పలుకు చఛచున్నచారులవాక్యుంబు విని భరతుండు శం కాకళంకిత 

స్వాంతుం డై మాతామసాున కి ట్లనియె. 1485 

క, అనఘా సా శేతపురం,బున కరి గౌదం దండ్రిం జూడ మునుకొని మోర 
ల్మనమున( దలంచినప్పుడ, చనుబెంచెద నాకు సెం వొసంగంగ నలయున్. 

రురు మాతెమహమాతులులు భిరతునకుం గానుక లాొశంగుట. ద్రం 

చ, అనుటయు. గేకయశీ. తితలాధొపుం డెంతయు. జి శత్రకంబళా 

జనములు వారణాశ్స్రములు చీర లనేకధనంబుం ప్రేతితో 

మనుమని కిచ్చి తచ్చిరము మక్కువ మూర్కొని సత్కరించి మిం 

చినయనుర_క్రి నంపకము చేసి ముదం బిగురొ త్త వెండియున్. 1407 

మ, అనఘా పటికిం బోయి గ మృచటివృత్తాంతంబు 1 సర్ష్గంబు మూ 
కనుమానింపక చెప్పి పంపు మని సయా్యటంబుగాం బల్క్ నూ 

తనహోరరబులు ధఢాతచేలము లమాత్య,శెణి కర్పించి సం 

_ జనితొనందముతోడ వీడ్కొనియె వాత్సల్యంబు దీపింపంగన్. 1438 

యుడు. భరతుం ౫ డయోధ్య కరుగుట, శురుం- 

వ, ఇట్లు మాతొనునాుండు ద్వోసవా స్ర వమోభూషణంబులును పోడ కాశ్వశతం 
బులును నపరిమితేధనంబును భరతున కొసంగి గుణవంతు లగు వారి నొందటు 

మంత్రుల నిచ్చి సముచితంబుగా ఏడుఫొల్పిన నతనిమాతులుండును. రూపసం 

పన్నంబులు నిరావదింద ద్రశీరాఖ్యపర్వతోత్పన్నంబులు నై చ నగజంబులను వాయు 

వేగంబు లైన నె ంథవరెబులను సుసంయు క్షంబు లైన ఖరంబులను నంత౩పుర 
సంవృద్ధంబులును వ్యాష్ర్రవిర్యబలాన్వితంబులును దంష్ట్రాయుధంబులును 

మహాకాయంబులు నగు శునకంబుల నొసంగి యనంతధనం విచ్చి యనిచె 

నిట్లు కృతీ ప్పయాణుం జై భరతుండు మాతామహమాతులద త్రభనాదుల నభి 

నందింపక స్వప్నదర్శన భయంబునలనను దూతే వ్రే రణంబునలనను ద్వరమా 

ఎబండై మాతానుహునకు మాతులునకుం జెప్పి గమనసంవిధానంబు గావించి 

శత్రుఘ్న సహితంబుగా రథారోవాణంబు6౬ జేసి రాజగ్భృవాంబు - వెలువడి 

యిం దృలోక ౦బు . వెలునడినపరనుసిద్ధుండుంబో లెం 'చేజరిల్లుచు రాజ.మార్ల్షం 
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బునం జనియె నప్పుడు భృత్యులు. మంశలాశకారచ కృంబు లగు పరశ్ళత 

రథంబులను గోవాయ ఖరోష్ట/ంబులనుం గొని వెంటం జనిరి యిట్లు భర 

తుండు మాతానుహబలాభిగు ప్రుం డై ప్రాణసటు లై  నయమాతే్యేలంగూడీ 

పా జ్కుఖంబుగా. బోవ్రచు మూర్లంబున సుదామాఖ్టనది నుత్తరించి దూర 

పొర 'యగుస్లోదినీనది దా౭టి టి యేలాభాననగర సమిపంబునం బక్సి మాభిముఖ 

ప్రవాహతరంగయు క్ష మైనశతద్రూ తేరంగిణిం దాటి యపరపర్పటాఖ్య దేశ 

విశేషంబు లతిక్రమించి శిలాపశర్ష ణస్వభావ యగుకల్లోలిని దాంటి యాగ్నో 
యశలనక_ర్తన సంయజ్ఞకం బెనగ్రావముద్వయం బతి కృమించి శిలావహోనది నవ 

లోకించుచు. జైత్ర త్రరథం బనువనంబును అత్ష్టింబుం నా మహో శై లంబుల నతి 

క్ర మించి పార ) ప్రద్వయంబునం బ్రవహించు గంగాసరస్వతీన దుల విలోకిం 

చేదు పరమత శ్ర తర దేశంబు తి కృమించి తేదు త్తరంబున భారుండాఖ్య 

వనంబు బ్ర, వేశించి సర్వతాభిసంవృతే యెనకుళిం గాఖ్య నదిని యమునాసమి 

పంబున దాంటి యమునానది డాయం జని యమ్మహానదియందు సుస్నాతుం 

డై. తజ్జలపానంబుం జేసి జలావగావానాదికంబునం 'గాంతేంబు లై నహయంబుల 

గాత్రంబులు నీకీ కరించి యాశత్యానించి నిర్య్య లజలంబులు సం గృహించికొని 

యన్నది నుత్తరించి భద్ర, జాతీయగ జంబు నారోహి ంచి గంధవాహబం డాకా 

- కేంబుం జోల రయంబున నిర్ణనం బై నమహోరణస్టం బతి కృమించి యంళుభా 

నొఖస్టపురంబు చాంటి (పా ప్రాన్వటాఖ్యపుణ్య పురతీ ర్థంబున భాగీరథి ను త్తరించి 

యన్వలః గుటికోష్టి కాఖన్టనమ్నగచాంటి ధర్శసర్ల రన గ్రానుంబు గ గడచి యన్వీలం 

దోరణ గా: ముంబునకుదణీ, అ భాగంబునంబొల్బుజంబూ ప్ర ప స్థ ఖస్రింబగ్ము గ్రామం 

బు బ్ర వేళించి యచ్చటం గ! గదలీి నలె రమ్యం "బె బె నవకాధ(గ్రా,మంబునకుం జని తత్న 

మోాపపనంబున నారా శ్రీని సించి యన్వల. ప్రాజ్ముఖుం జై యరిగి యన్వల 

పరస యన నదంబనృత్షశోఫీతం బె నమహో ద్యానంబుం 

డి వేకించి యచ్చటి మహోన్నత ప్రి వీయకంబులు విలోకించుచు రయంబున 

నవ్వనంబు దాటి సర్వతీర్థ డ్రా గామంబున నొక్క_రా త్రి నివసించి యన్వల వెనుకొని 

రమ్మని సేనల కనుజ్ల యొసంగ తాను రథారూణ్తుండై చని యుతానికా ప్రభ 

త్రి వ్ర పుణస్టనదు లన్నియు ను తరించి వా _న్హ్ష్ఫష్టక గ్రా, మసమిపంబునం గుటిక 

ఖ్యనదిం గడచి. యవ్వల లౌహి త్యాఖ్యన గరసమిపం బునం గవీవతితటిని 

దాటి యెకసాల(గ్రామంబున స్టాణుమతి ను_త్తరించి విన తాఖ్య నగ రంబున 

నోవుతీనది దాంటి. కళింగ సగర ప్రాంత నాలవనంబుం బ్ర వేశించి యచ్చట 

నొక్కింత "సేష్పు విశ్రమించి యన్వనంబు చాటి యనవ్వలం జని చని యనిమిద 

ననాంటిసూరో్యో దయం బున మనునిర్త్మితే6 నయ యోభ్యాపురంబు. గనుం 

గొని భరతుండు సారథి నవలోకించి యిట్లనియె. 189 



అయోధ్యాకాండ ము, 865. 

ఉ. సారథికంకు దవ్వుల విశాలరసాలనుహీరుహోళి చే 

భూరిగభీరమై పొలుచు పుణన్థివనో పవనంబుల సర 

న్నీరదప జిం బోలు మణినిర్శతేశేర్యద వార సపాళిం జె 
న్నా రెడు రాజమార్లముల నద్భుతభంగి వెలుంగు ముత్పురిన్. 1440 

చ. మజీయు సమాహి తాగ్నుల సమానగుణాకరు లై నభూసురు 

లర మనుర క్షి సేయు సకలశ్రు తిమం త్రరవంబు లొక్క_టం 

దజుచుగ నిండి మోయ వితతద్యుత్ నొ ప్పెడుదానీ రాజ జే 

ఖరపరిపాలితం బగుచు. గ్రా లెడుదాని నయోధ్యం గంటి వే. శేతీత 1 

శాము న్నీపట్ట పటణ రాజముందు 'పతతంబుం బొరనారీనరో 

త్పన్నం బై క నరవంబు మానసరుజ ల్పాయంగ ఏతెంచుచుం 

డు న్నేండేల వినంగ రాదు పురిచుట్టుం బొల్బునుద్యానపా 

భి న్నారీయుతు లై విలాసపురుషు లీ 9డింప రా శేలకో, “HA 

శ్రుదు భరకుం డయోధ్యను జూచి యందలిదుగఖనిమి లేముల సారథికిం జూపుట. చురక 

శే. అనుదినంబును సాయాహ్నమందు. ్రీడ,సలివీ యుపరతి నొందిన జనులచేత 
నలరునట్టియు దా్ర్రానంబులరయ. జాలునిష్ప/భత నొంది యున్నవి "నేం డి చేల, 

క. వారణతురంగశకటర, థారోవాకు లర్థి నీవ లోవలి కిపు డే 

లా రారు పోరు సారథి, యూ యూ రడవిం బోలె దోంచు చున్నది మదికీన్ ,14.14 

వ. నుజీయు ఫలపల్ల వకుసుమునుకరంద రసాస్వాదమ._ తృశుకవిక శారికాభ్ర మరనురాళ 

వివాంగమకూజిత స్వనసంకులంబులును నాలవాలకరణదోపానసే పీచనకందళితం 

బులును వివిధకుసుముల తా గృవాదీర్భ్సి కా క్రీడా పర్వ తాదికో భితంబులును రమ్యం 

బులు నగుమహోద్యాానంబులు స్క _స్పపర్ణ దుమసంయుతేంబు లగుటంచేసి నిరా wer 
నందంబు లె సొబగు దప్పి యున్న వదీ[మనుం గాక, 1445 

(een 

ఉ కోకిలశారికానుధురకూజితము ల్వినరాను వేణువీ 

ణాకలనిసీనంబులు వినంబడ వేలకొ కుందచందనా 

నోకవాసౌర భాం చితమనోహారసుందర గంధ వా హాం జే 

లా కలయంగ వఏీవండు సఖా వినం గానము వాదస్ధ్థఘోప.ముల్, 146 

క. ఈకష్టనిమి_ల్తే తంబు ల,నేకంబులు దోంచుకతన హృదయంబున క 

సోకపరితాప మొదవెను, 'జేయవ సెడి బుద్ధి చాల ద్రిమ్మటగొనియెన్. 154% 

తే. ఎల్లభంగుల మావారి కెల్ల మేలు, దుర్గ భం బని యాత్త్మ్మకుం దోంచు చున్న 

దనుచు వెలవెలం బోవుచు మనసు గఆంగు భరతుం డల్లన ననప్పురీవరము సొచ్చె 

క, ఈరీతి వై జయంత, ద్యారంబునం బురము సొచ్చి త్వరితంబునం ద. 

ద్రారపరిపాలకులు తృ న్నోర మొగము బెట్టి సూచుచుండంగ నరిగెన్.. 1448 

వ. ఇవ్విధంబున భరతుండు ఏమజ్ఞత్రైం తానే కా గ్రవృద యుండును లుళితేంద్రి. 
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యుండును శ్రాంతవాహనుండు నై రయంబునం బురంబు నొచ్చి రాజ మాక 
నం బోన్రుచు బధథి శ్ర మక్షాంతుం డె నసూతు నవలా కేంచి వెండియు నిట్లనిన్నా, 

క. సూతా నిప్కూరణముగ, వూతామహుూ విడిచి వాని మాటకు దా కా 
నీతుడ న యే నేలా, యీ తెంచితి"నిట్టియళుభ మేంటికిం దోంచెన్ జ 

క, నృపనాశమ్మున నేయే, నెసములు మును చెప్పు. బడియె నేం డవి యుల 
న్విపులతరంబుగం గనుంగవ, కివు డెళ్లెడం దోంచు చున్న వెంతయు వీటన్, (4, 

వ. మజీయుం గుటుంభిభవనంబు సమ్మార్ణనవిహీనంబు లై యసంయతక్వవాట్రం 
బులై వృ థాహీనంబు లై బలికర్యరహితంబులై ధూపసమోదనహోన్యంబు 
క్ యభోజితకుటుంబంబు న్ కోఛాహీనజనాకులంబు లై యలత్మీశంబు లె 

సొబగుదక్కి యున్నవి ముణీయు చేవాగారంబులు వ్య వేశమాల్యకోభంబు cl 

యసమ్మృష్టైంగ ణంబు లై ప్రువిద్ధంబు త ఛూన్యంబులై యున్నవి యజ్ఞ గోన్లు 
లు పాడజకియున్నయప్ మాల్యాపణంబులందుం బ ణ్యంబులు - ప కాశితొంబులు 
గా కున్న వదియునుం గాక, - కం 

ఆ ఎవ్వ శేమి చెప్ప శేలకొ పొడటి, నట్లు దోంచు చున్న దకట పురము 
వణిజు లెల్ల సర్వవస్తువి శ్రయవృ త్తి యుతులు గానిపగిది నున్నవారు. 145౫4 

ర సౌరాలయవై త్యంబుల., చౌరావతళుకవి కాదివవీ గణము నం. 
చారంబు దక్కి యేలకొ, యూరక కన్నీరు నించుచున్నది కంకే, 1 

కే ఆననమునందు వై నర్ష్యమడర నశ్రు, కణము లురలంగధాన్లనమూకోత వహించి 
విక్షబత నొంది యున్నదీ వీట నున్న, నరసమూవోంబు కంటిచె నర్శసచివ. 

క. అని భరతుండు సారథితో, ననిష్టశకునంబు లన్ని యిటు వేర్కొనుచు. 
న్మనమున దైన్భం బడరలగంల జనియెం దొలుతొ ల్ల రాజసడనంబునకున్. 

ఎదురు భరతుడు కై కేయిని సందర్శించుట. ఛ్రైథుం 

వ. ఇట్లు భూన్యకళశ ఎ్రంగాటకమందిరరభథ్యంబును రజోరుణజాగ్టరక వాటయంశ్రంబును 
నగువితృమిందిరం బు విలోకించి యందు దళరథుం. గానక య వ్రీయంబు లైన 
దుర్నిమి త్తంబు లనేకంబులు గనుంగొనుచు దీనమానసుండై. భయకంవతశరీ 
రుండై మాతృ్ళమందిరంబునకుం జని నముచితంబుగా నిజజనని సందర్శించి తచ్చ రణంబుల కభివందనంబుం గావించె నప్పు డకె (కీయి సంపా సేం డై సమా రునవలోకించి రయంబునం గనకాసవంబు డిగ్గి మొక్కి కసేపు వుత =. సరి 
బునగాఢంబుగాం బరివ్యజించి నిజో శృంగంబున సుఖాసీనుం. గావిరళి “కం. 
బు పుణికి శిరంబు మూర్కొని చెక్కిలి ముద్దుగొని చిరకాలంబునకు సమాగ తుండగుటవలన నానందపరివూరి తాంత౭కర ణ యె ప్రేమ గద్గదన్వరం బుననిట్ల నియ. 

ఆ. అనఘ యెన్నిదినములయ్యె మా తానును, మందిరంబు విడిచి వుమత మూాని 
నిన్ను విడువ జాలెనే యతండు పథిశ్ర, మంబు దీర్చి కొనుము మాన్యచరిత 
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మ. తనయా నచ్చితె మామయి ల్విడిచి యెన్నా ళ్లయ్యె మాయయ్య "తా 
ననునిత్యంబు మనంబునం దలంచునే నాయన్న సంతోపియే 
నినుం చా నంపెడువేళ నేనునియె రాజ్ఞ గ్రేహై మాతల్లి నా 

_ యన ని న్పాసిననాంటనుండి కను చెగ్గ ట్లయ్యె నా కెంతీయున్. 1460 

చ. అని ప్రియమారం బల్కు.తేనయమ్మను గన్లొని యాతం డిట్లను౯ 
జననిరొ తాత నిత్యము మనంబున నిన్ను దలంచు చుండు న 
య్య్థనఘుండు మాతులుండు నుఖ యె సదనంబున నున్నవాండు న 
న్ననుపమలీల నేగు మని యంపె బహూకో అలతి జేసి వేడుకన్. 1461 

కే. మామ యొసంగినగజవాజి మణిధనంబు 
లధసీమునం జిక్కె_ నేను రయమున చేగు 

జెంచితి నృపాలదూతవోదితు;ండ నగుచుల 

దద్దపాముం బౌసీ స ప్తరాత్రంబు కడచె, 1462 

వీ, పగడంపుంగోళ్ల సొంపగునీదుశయనీయ పర్యంక . మేలకో పాడుదోంచె 
మాయయ్య 'దశరథయా మభ ర్త కుళలి యె యున్న చందము దోంపకున్న దేమి 
యెప్పుడు నీయిల్లు చడంబాయః జాలని తండ్రి చ డెచటికిం దలంగిపోయెం 

గృతకాముం డై డై యగ్రనతి యగుకౌసల్యయున్న తాలయమున నున్నవాండొ 

శే, యమ్మ వత్తు నిపాదపద న ద్మమృుంగొలువ, వలయు నెచ్చటయున్నా(డా తెలియం జెప్పు 

మనిన నై కక భరతునాననముంజూచ్చియిట్లనుచుం ల్కె సందియమింత లేక, 

ఆధ్రుథ్దు భరతు(డు పితృమరణం బెటీంగి దుగీఖించుట. ఛుథుం- 

క, చశురుండు యాయజూరకు.ండు, జి లేంద్రెయిండు సత్యరతుండు శీతివల్లభుండో 

సుత భూతంబుల కెయ్యది, గతి మై తగు నట్టిచరమగతికిం జనియెన్. 1464 

క. నావుడు భరతుండు జనయి, శ్రీవాళ్యం చాలకించి పృథుపరశుహతం 
బై వసుధ బడినవిటపము, కె వై శ వడీ మహి వ్రాలె కోక కంపితుం డగుచున్, 

ఇా,ఈరీతి నృహి వ్రాలి శోకదహనుం డేంచ నుజం బెతత్తిద్ 
నారావ౦బున శం గన్నుంగవ ఛా మ్సంబుల్ బడిం గాఆంగా 

వో రాజో తమ హో మహాగుణమణీ హో తండ్రి మ మ్లైంటి ని 

షూరుణ్యంబునః బాసి పోవం దగ వే త్షైనాథ యంచుకా రహీన్. 1466 

క. అ, యూగతి భరతుం డ్వాననమున బట మొ ర్తి ఘోరనాదమునం బ్రతి 

భ్నసు లీనం నేడ్చుచు మే,దినిం బడి విలవించెం జాల ధృతి వాయంగన్. 

ఉ. శారదపూర్ణి మారజనిచం ద్రవిరాజిత మైనవారిద 
ఊ్వారముభ 6౫6 బొల్చు 'నృషతల్పము ¢ భూపతి లేమిం జేసి నేం 
డారయం జంద్రహీన నుగు నాకసముం బలె శుమ్మ_తోయ మా 
ఛారినిధానముంబ లెను బాడటి యున్నది కాంతిహీన మై 1462 
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చ. అని బహాళ్లోంగుల నృముదితార్తరవం బడరంగ నిష్టురా 

వనిం బడీ యేడ్చు చున్నవారివారణసన్ని భు నిందుతుల్యుని 

న్వనరువా బాంధ నప్ర తిము వారణవై రినిభుం గుమారునిం 

గనుంగొెని లెమ్మ లెన్షనుచుం గె కయి క కాంగిటం బట్టి యి ట్రనున్ . 

మ, అదులాశ్తా నినుబోటి ప్రాజ్ఞ లిటు శోకాక్రాంతు ఆ విక్షబ 

కే. అనఘచారిత్ర, ' నీబుద్ది యననరతము, సవనదానతప శు తిసత్యశాచ 

క, 

య 

4. 

య్. 

వ. 

ఛా ఆభూనాథకులో త్రముం డలసత్రకా హో రాను హో లక్షణా 

_హో భూపుత్రిక యంచు బేర్కొని తదీయానూనరమ్య్యకృతు 

ల్ల 
త్యమునం ధ్రాకృతులట్ల చె దె? 0) ససమున సంళోవింకు న యిట్లు దుః 

ఖమునం దూలినం జన్నవారు మరలం గాంతేంచి యేకెంతళే. 

తవలో. దొల్లింటిరాజు లందటును బంచత్వంబుం బావింపే. 

1469 

1470 

వీలములయంమ మిక్కలి చేరి యుండు, నర్క_రుచి మందరన గంబునందుంబో లె. 
అనవుడుం. గొండొక సే పృ య్యనఘుండు కఠినోర్వి నొరిగి యూరాటమునం 

ఉల్లమునందుం బ్రేమ దళుకా గ రాముని రాజ్యలక్ష్మి 
నర్టీల్ల భు జేయుగ దా నొకవావం బొనరింపం గలండు తండ్రి యం 

చుల్లమునందూ నమ్మి రయ మొస్పంగ వచ్చితి గాని యిట్లు మా 

కెల్ల దురంతదు?ఖ మిడి యీగతిం బోవు కొజబుంగ నక్కటా. 

సాధుచరిత్రు శత్రుం డార్టవవిచారుండు సూనృతవాది యెనభూ 
నాథు. డమేయభి భై ర్యగిరినాథుండు నాచనుచెంచునంతలో 

వాసిధి నశించెనో - తెలియ నాడుము నాయన సంస్కరించి శా 
మూాదికుమవూరు "తెంతయుం గృ తార్థకు లై "ల రికదా తలంపలన్. 

. మూరులునింట నుండి గరిమం జనుదెంచిననన్ను మున్ను వీ 

ఖా ఖారతకృ పానురాగ ముల ( గాయగిటం జేర్చి రజంపు నూడ్చి సం 

భూతముడంబున న్నిరము మూర్కొని వేడ్క_లు శీయుచుండు నేం 

డాతనియంగసంగమమహోసుఖముం గన నైతి నక్కటా 

ఎవగ్షిండు శాత తండ్రి సము డెవ్వడు రతుకుం 'డెవ్వం డింక నా 

ఇవ్వని శన దాసుడ నుహీ హాస్టలి నారఘురాముతోడ నా 

చెన్న లెల్ల డెల్పి జననీ రయ మార వీల నంపు చా 
దవ్వ్వలం జూచి తచ్చరణతావమురసంబులమి:ద వాలెడన్. 

Ns 
ం ధర్మ విదుండు ధర్మాత్ముడు, థర ర్మపథగరిష్టుం డైన ధరణీనాథుం 

డర్త్మి రలిం గడచనుచో నయ, ధన్యా సం దేశ మేమి దడవెం జెపునూ. 

అనిన నసె కె కేయి. యి ట్లనియే. 

బెనువగలం బొగిలి కృమ్మణ, జననిం గని యిట్టు లనియ సంతాపమునన్. 

1478 

1474 

1477. 

1478 
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లా భానంబున నిల్చి తద్దుణగణధాన్టనంబు. గావించుచు 

న్నోభాహీనత నొంది మేను విడి చెకొ కో ంబు వాటిల్లంగన్ * 1479 

శే, జూనకీలత్మణులం గూడి సంభ్ర ముమున, విపినమున నుండి కృమ్మణి వీటి కరుగు 
దెంచినరఘూ త్త త్రమునివిలోకి౦చి యెల్ల ,జనులు సిద్ధాద్ధు లయ్యద రనుచు.బలిశె, 

వ. అని పలికిన న ద్దేవివచనంబు విని ద్వితీయా ప్రి పి యశంసనంబువలన మిక్కిలి విష 
క్ఞానదనుం డై. పేండియు నేవి కిట్టనియె. - 1481 

రుడు భరతుడు కై_కేయిని' రామవివాసనంబునకు(6 గారణం బడుగుట, చుం 

క, జననీ కౌసల్యానం, దను డవనీపు త్రి గూడి తమ్ముడు గొలువ 

న్షనపురము విడిచి యెచ్చట, నునికిం గావించె దాని నొయ్యనం జెపుమా, 

చ. అన విని వేడ్క గ్రాలహృదయంబున నజ్ఞ్జగతాంగ కూర్చి ని 
ట్లను నిసునుంత గొంకక జటాజినము బరియించి భూమినరి 

దని యు సుమిత్ర పట్టి యు ముదంబునం. దోం జనుజేర దండకా 

వనమున శాస సంముండు థు వంబుగ రాజ్యము. బాసి పుత్ర కా,  క468ి 

ఉ. నా విని విన్నవాటు వదనంబునం దోప నతండు బౌవృము 
ల్వావిరి. గ్ర గృమ్ముదేర బలువంతలం గుందుచు. ,ద దస్త చిత్తు జై 

భూ వియదంతరాళ పరిపూరితకీ ర రిని శావమూ 1 ఇని౯ా 
భావమునందు నిల్పి నిజవంశ సమంచితసూ క్రి నిట్లనున్* 4. 1494 

౨న్నండు విప్రుసొమ్ము భుజియింపం డధర్య ము శ్రోవం బోండు తొ 

నిన్నండు నన్యకాంతపయి నించుకమొన నునరసు సేర్పం డా 

పన్నశ రణ డంచితకృ పాలుండు ధర ర్యవిధిజ్ఞం డై నమా 

యన్న యదేల భ్రూణహునియట్ల వనంబునే శేగెం జెప్పుమా. 1485 

చ. అన విని యానృశంనిని నిజాత్యజునిం బరికించి తా నొన 
ర్చినకాజు గాని కార్యముల. జెప్పోనం జాలం గృశించు నే కదా 

యని జగతాంగ యాట హృదయంబున నించుక శంక నొంద కా 

యనువున స్ర్రీస్తభావమున నాతనితో ముద మంది యిట్లనున్._ 45% 

ంయ్రుద్టు కెకేయి భరతునకు రామవివానంబునకు6 గాఠణంబు6 'బెల్పుట. :రుథురా 

ఉ. ధర్మము దప్పి కాదు పరదారధనాదులం గోరి కాదు దు 

వ్యర్య మునర్భి కాదు ద్విజస త్త తముని న్వధియించి కాదు స 

ద్దర్య విశారదుండు నృపధరవిధిజ్ఞుండు నై నై నరాఘనుం 

డర భి; గానకుం జనుట కై నతెజం గెతీగంతుం బుత్త కౌ, 1407 

చ. అజనుజ యింతలేక వినుమా మును మోజనకుండు నాకు దా 

వరములు రెం డొసంగి నవి వాకొని నీకు నరాధిపతన్టముం 

AW 
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క, 

బరువడి రామభ_ర్తకుం బ, వాసము గోరితిం గోరిన నహీ 

వరు డగు గాకయం చక్తని వారక పొమ్మని పంచెం గానకున్, 148 

: పంచిన నుంచి దంచు నరపాలశిఖామణి = యెనరాము డ్ 

భ్యంచితలీల వల్క-లజటాజినము స్ఞరియించి యాత్మలో 
నించుక్ యైన స్రుక్కక మహీజయు లత్ష్మణు( డంటి వెంట 'రొ 

వంచన మంత లేక వనగవాటికిం బోయె వీక్యూణ మా గయగన్, 1489 

. ఈగతి రాఘనుం డడవి శకేగిన వినటం దాల్మీ వీడి లో. 
రాగము గూర నివ్వటిలు రామవియోగజ తాపవహ్ని వేం 

గ్రాగచు శే పన ల్వగలం గంటికిం గూరుకు రాక వంతల 
న్వేయచు మేదిశీపభుండు వే చనియ న్పురరాజువీటికిన్, 1490 

. రాముడు డాల్చంగాల దగినశాజ్యము నేర్పునం జేసి నీకు. గా 

భూవింవ రేణ్యు చేత బలుపోకల వంచనం వేసీ తెచ్చితి 

న్నావాది చల్లే సయుచు జనంబులు సన్నుతి సేయం జుట్టము 

ల్బాములు పీక నింక నర పాలనకీలివి నమ్ము పుత్రా. 14091 

= ఈపుర మోయనానుయమహీతల మూమణిరత్న కాంచనం 

వీపలుమూం.క లీధనము అంతయు నీయది గాన నాత్మలో 

భూపతివోకకు న్వగలం బొందక ె థై రము నూందు మిఏక ని 

న్నేయవున సర్వరాజ్యమున శీలికం జేసెద "రెల్లి సద్విజుల్. 1492 

పితృమరణము ఛ్రాతీల, వనగమనముం జెప్ప విని యవార్యచరితుం డా 
యన వీడుగు వడినవానీం, బనమునొజువిం గాల్చీ నట్లు బీమ్మిటి నొనుచున్ . 

* కొండొక సే పాల్లం బోయి మెల్లన చెలిని నిజజనని నవలోకించి యిట్లనియె, 

-ంధ్రుర్దు భవకతుండు కె కై కేయిని చూలుట. రతం 

. అకట తండ్రి చేత నల తం డ్రికెన మొన, భ్రాతచేక విడువంబడి స్వధర్మ 

వాతుండ న కృళించునట్టినా కీ రాజ్య, మిషభనంబు నగర మేలచెపుము. 1495 

. భూరవణుం జంపి రాముని, వారక తాపనునిం జేసి వణమందు ఘన 

తరము బలె దుగ్నఖము నం, దారయ దుగఖం బొనళ్చి తతెశరినముతిన్ . 1196 

మానంఫము నిర్హాలముం, గా నింప గాళ రాత్రిగతి వచ్చితి వా 

భూవిభుండు నిన్ను భస్మ, న్యావృతశిఖకణమ వనుచు నరయక ఇెడియెన్ , 

క, జనపతి నీచే గతచే, తనుం డై దివి కనుపం బడియె దాన రఘుకులం 

బున. గఅధర్శ్య ౦బు నయం, బునో వ వృత్త తము సుఖముయశ ముంబొలి సెం గులమఘ్నీ, 

తే, నీకర గృహా మొనరించి నిత్యసత్య, ధక్శరకతుం డైనమాయయ్య దళరథుండు 

ష్ట్ర, 

త్రీ వృదు౭ఖాభితే ప్ర స్తుందై తీత పోయె, ఫణినిం జేనంటి యజ్ఞుండు “పడినపగిది. 

అనువమసత్యధర,రతుం డ్రైనరఘూ త్రము నుగ కాననం 
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బున కొనుపంగ చేల తనపుత్రునివై భవ మఠ్నీ కీంపుగా? 

గను(లగొ ను వేడ్క నోన్ననుహీ కాంతుని Bos చేస యక్కట్టా 

కని కని దీన నేమి యొడి గట్టం చలంచి: శవే నరాదిసీ. 1700 

మ, చిరకాలం బనవత్య తా ఘుమున గాసిం జెంది నే డింతక 

క్క_ణుతోో నమ్మహానీయులం గ్గని యభంగ౫ పృ నీ త్రిత్రో నున్న ని 

_త్రతీం గాసల్యకు నానుమిత్ర కు ననంత వ్ర మి ట్లీవ్రు మ 
త్పరితం జేసితి వింకం దన్నుఖము ₹ తేచందంబునం జూచెదన్. 150; 

క, గురువృ త్తివిదుండు ధరో త్రరుః జగురఘునాయకుండు త్రనతల్లిసయిం 

గుటిం జేయుభ క్తి నిన్నుం, , బరికించుం గాటె యతని. బాపుట తగవే. 1102 

మ. కరుణం జెజె జైల జూచుకై వడ్ నినుం గాసల్య దా సంతతం 

బరుదారం బరికించు నాయనుసుతుం డె జై శ్వర్యభోగార్హు (డి 

తలి జీరాజినము బలరించి మునిచందాన న్వనవోణి క్ల 

ట్రరుగం జూడంగ నెట్లు సె ంచితివి వంశాచారవి బ్వేవీ.ణీ, 508 
ఉ. ళూరుం డపాపచిత్తుండు క విళుద్ధచరిత్రుండు కీ _ ర్రిమంతుం డం 

భోరువాకా ము, ములోచనుండు పుణుష్టుండు సర్వశరణ్యుం డంచితా 

కారుండు నై "నరాముని జగన్నుతలీలు నకారణంబు6గా 
దారుణ కాననంబునకుం దప్పక పంచితి వేల చెప్పవూ. 1504 

“శ, కరము రాజ్యార్థ మన్యాయ గతీ ననర్థ, మరయ నీవేత నానీత మగుటవలన 

నన్న కం జేయేభ _క్తీల"భ్యమున. జేసి నీకు విదితంబుగా దని నేం దలంతు. 

కం. లలితయశోధను లీనకుల, లలాము లు త్రములు రామలత్షుణు లటపి 

స్థలి శేగి రింక నే చే, బలమున సా మా చూడి మెల్లం బరిపాలింతున్. 1506 

చే, మేకుథాశ్రీధరంబు సమిీపవనము, నట్లు బలవంతుం డై నసీతాధివాథు 

నాశ్రయించి బలోన్న షతుండయ్యు నశర,థాధిపుండు 'సేమమునరాజ్యనుక్థి నేలె. 

వ్, అట్టిమహాత్తుం డగుదశరభథుని చేత. చాల్చ్పం బడినమహీాసా (మ్రాజ్య భారం "బే 

బరీంబునం * దాల్చువాండ మహాబలీనర్షంబు వేత సముద్ధ్భృతం బె నభారంబు 

వతృతరంబు మోవం జూలునె యది య ట్లుండని ము పాయబలరబునం గాని 

బుద్ధిబలంబునం గాని యొక్కి.౦ళ రాజ్య భారభారణంబున నందు సామర్ల న్ధ్రంబు 

నాకు గలిగి యున్నను బత గదిని వగు నిన్ను. గామితసీ ద్ధ్చేత వెలయింపం 

జూల రామునకు గొస సల్యయందంం బోఆ నీయందు సంఠేతంబు మాతృత్వ 

ప్రయుక్తగారనంబు గలుగ కుండె నేని నిన్నుం బరిళ్యజింప వచ్చు నతం డంత 

కంబ నీయెడ వినయగారవంబులం. బాటించుం గావున న తెజంగవలంబించుట 

కయు కంటే యున్న దని పలికి భరతుండు వెండియు నిట్లనియె. 1506 
ల యె సా 

ఉద అ 9 np అయ్యల కక్ష ఆగ 
నే, సాధుచారి త్రవిభ్రష్థసత్యరహీత, కులవినాశని పాపసంకలితచి త్త 
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మూఢ పండితమానినిపూర్వరాజ, గర్జితం బై నమత మెట్లు గలిగె నీకు,1509 
"తే, నంశపాంసని యీారఘువంశముందుం బూర్వకులలోన జ్యేష్టుండుభూమి కధిపుం 

డగుచు నుండం గనిభ్టులయ్యానఘు ననుస, రించివర్తించు టది ధర్శృవృ త్తినరణి, 
తే, స్వ ప్రయోజనపరను నృశంస వగుట్క నీవు శాశ్వత మైనట్లి నృపతిథర్య 

మును నృపాచారపద్ధతి యనుపమాన,సాధువృ త్త మెజుంగవు సత్య మింత, 
శే, వంశపాంసని జ్యేస్రైానువర్తనంబు, వివిధ పార్థి వవంశసంభనుల కెల్ల 

ధరణి సాధారణం బె నధర్థ్య మందు, రాఘ్టవులకు విశేషధర్మంబు దలంప. 
శే, అట్టికులలీలయుతులు ధన్మైకరతు, లై నయిమ్య్వోకుకులజధ రాధిపతుల 
ధర్మచారి త్ర గర్వోతత్వంబు నిన్ను, బొంది సర్వుంబు శిథిల మై పోయె చేడు. 

కం మునుకొని మామౌాతృకులం, బునం బుట్టి వారు రాజముఖ్యులు జ్యే మకా 
జనపతిం జేయరె నీ క్షీ యనర్థమతి యెట్లు గలిగె ననీయహారణే. 1514 

జే, యశము కులమును జెజిచితి వట్టినీకు, గామమున దృ ప్రి సేయక రామభాొద్రు, 
నిపుడె దో క్రెచ్చి పుడమి కధిపునిం జేసి యతని కతిభ క్రి దాసుండనై చరింతు. 

క, అని యిట్లు విప్రియము లగు, సునిశితవాక్ళోములు పల్కి శోకంబున రో 
చన మొనరించు చు గ్రమ్మజు జననీం గని యిట్టు లనియె సకోధుం జై. 1516 

క్, పాపవారిణి రాజ్యలో భమునం జేసి, ధర్య మంతయు విడిచినదాన వై తి 
వింక ని న్నన నేల నిళ్శంక నన్ను, మృతునింగా నెంచి రోదనయుతేను గమ 

కొ, పతి దివమున కలసీతా, పతి కాననమునకు నీదుపంపునం జనుచు 
న్మతిలోన నిను సతీగుణ, యుత వని నిక్కము దలంచి యుందురె ఇపునూ., 

కొ కులమును నవళింపం వేయుట, వలనం దగ భూణవాత్య. శ్రాపించితి వా 
కలుపషమున6 బతిసలోకత, నలరారక నిరయగతికి నరిగెద వింకన్.. 1519 

తే, సకలలోక ప్రియుని రామచంద్రు, నడవి, కనిచి విభుని నాకమునకుంబనిచి నాకు 
నెల్లవారికి భయ మావహిల్లం జేసి పాపభాగిని వై. నిల్వయడితి వీవు, 1520 

క నీచేత ఫఘోరకర్య, ప్రాచుర్యముచేత నెద్దిపాప మిటులు నేం 
డాచరిత మయ్యె నది న,న్నేచుటయె కాదు జగము నేంచం దొడంగెన్, 1521 

వ, మటీయు దుష్ట్రచారిణి వై ననీకతంబున మహీరమణుండు లోకాంతరగతుం 
డయ్యె రామభ్రుండు వనంబునకుం జనియె చేను వంశపాంసని వగునీకుం 
బుట్టినకతంబున లోకంబునం దుపక్రోశమలీమనుండ నైతి మాతృరూపం 
బునం జూపట్టున్సుత్యువ కా నిన్నుం దలంచెద దురాభారసంపన్న వగుస్ న్నవ 
లోకించుటయు నీతోశ సంభాషించుటయు మహోపాతకంబనీ తోంచుచున్నది 
పతిఘాతిని వైన నీవలన సుశీల లగుకౌసల్యయు సుమి త్రయు దక్కిన యంత8 
పుర కాంతలు దుస్పపహాం జైన దుకఖంబు నొంద వలసెనిరయగామిని వగునీవు 
థ్ మ్రాత్టుం డగు నశ్వపతినంశవినాళనార్థంబు పుట్టినరామ్నివి గాని యమ్మ్షహో 



కై 

అయో భ్యాకాండ ము. 878 

తునకుం బుత్రికవ్రు గావు పరమ ధారి ,కుండును నిత్టసత్య పరాయణుండు నగు 

రోముని వసంబునకుం బనిచి వు త్రవళ్చలుం డగుమజ్ఞనకుని దినంబునకుం 

బంచి యేపాపకర్మ్యం బా చరించితొ వాపాపక ర్య ంబు వితృశ్రాతృపరిత్య క్వ కుండ 

టవలన లోకవిద్వేష్యుండ నై జ నసాయందు "సమారోకితం బయ జ డితనం 

బున రట్టున కొడిగట్టితివి ధర్మ సంయుక్త మయొనకాసల్యా దేవిని బుశ్రహీనం 
జేసి ఆేలోకంబుం పడయం “నోంతివి బంధుసం శ్ర న యుండును నియతుండును 

'జ్యేష్టండును బితృసముండు నగుకౌసల్యానందనునియందు నాకుం గలభ క్రి 

స్నేవాంబులు నూఢచి త్త వగుటం జేసీ పరామర్శి ౦ప నైతి వని పలికి పుత్ర 

విశ్చేషంబు దల్లీ క సహ్యూతరం బని యజటింగించువా జై యంగాదంగా ద్ 

యెడు శ్రుతీయర్థంబు మనంబున నిడికొని వెండియు నిట్లనియె. 1522 

రుడు భంతు (డు కై కేయికిం బుక్క తృశోకము దుస్సహమని యొజేంగించుట, శ్రుతం 

విను వముంగ ప్రత్టింగజుం జనురాగస్థానభూతే నుగువృదయమునకా 

జనియించెం గాన నౌరసుం డనం దగ నత డమ కెక్కు డార్వురిలోనక.. 1528 

అని పలికి పుత్రశో కంబు దుస్పవాదుగఖకారణం బని సూచింపం జేయువాడై 

యొక్క_యితిహాసయు ని ట్లనియె. 1524 

పుడమిపై నా౭గలిం బూని యామద్వయపర్యంతమును దున్ని బడలి దారు 
ణాశీపంబున డస్పీ యడుగులు తడంబడం దూయగాడు చున్నయుత్తుంగ వృషభ 
ముల రెంటి గని తనకులమున. బుట్టిన వాట నందనుల కానాత్తం దలంచి 

వు, 

జానికన్నీటి చినుకు లధకి ప్రచారి 

యగును రేంద్రునివె c బడ్డ నతడు మాచి 

మోడ్చుం జ హాప్పం బలీశె న మైదవుతోడ,. 1525 

డేవతతికి భయ మయ్య నె భావంబునం గలంగీ యేల పరితాపింప 

న్నావుడు నిర్ణరభేనువు, "బేనపతిం జూచి పలికె దీనత వెలయన్. 1526 

సుే రంద్రా యుష్మద నృయాగమనశం కాహే తుభూతం బై నపాపంబు లేదు కర్షకు 

నివేత దండితు ల యొండం బడి కృశించుచు మొగంబుల చె దై న్యంబు దోవ 

భూరిభారవీడితు “లాటకతంబున దుగఖంచుచు మహీతలంబున వివమస్థలంబు 

సం జరించు చున్నవుక్పుత్రులం జూచి పుత్రునిం బోలిన £ వ్రీయవస్తు వన్యం 

_జెద్దియు లేమింజేసి కోకింు చున్నదాన నని పలికిన నయ్యమరవిభుం జెద్దాని 

పుత్ర క సహస్ర, ౦బులచేత లోకంబు వాన్టీ_ప్పం బయ్యె నట్టిదాని రోదనరబుం 

గావంచుదోని గాముభేనువు నవలోకించి పుకు నకం కె. బీ: యుం డన్యుండు లేం 

డని ఛలంచి పరిమళో వేతంబు బై నకదీయా క్రై శు,కణంబులు ఏ గెనగోటమోాటుచు 
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మృదుముధుళవాక్ళింబుల ననూనయించె నిత్యం బృప్రతిమువృ త్రయు లోక 

సంరతు ణేచ్చయు గుణనితేర్టి యు సంపత్ప/దయు కీలపరిపూర్ణ యు బహుపు 

త్రయు నై నకామభేను వొక్కనీకిం గా శోకించె నని శాస్ర్రంబు లెటింగించు 
చుండ నేకపుత్ర యగుకౌసల్య యతం డొక్కరుండును ననంబునకుం బోవు 

చుండ దుగఖంబునం బరితేపించు చున్న దనుట “కేమి సందియం బని పలికి వెండి 

యు నిట్లనియె. 1527 

. చిరకాలం బనపత్య తా ఘమున గాసిం జెంది నేం డింత కీ 

కరుణో దారుని గాంచి కాంచితిం గచా కల్యాణమం చుండ ని 

శత్రతీం గాసల్యుకు దుస్పహం బయినసం తాపంబుం గావించి తీ 

దురితం బుద్ధతిం గాల్ప కున్నె నిను నెందు స్ల్షన్యజన్యంబునన్ 1528 

పాపదర్శిని సుగుణసంపన్న మొన, పుణ్యసాధ్వి కౌసల్యకు భూరిశోక 

మాత్మ నరయక కావించినందువలన, నిరయగతి కేగం గల వీవు నిక్కు_వముగ., 

. అఖలరాజవిగ క్రిత యైననీదు, బుద్ధి. గైకొన శేను సంపూర్ణ కీర్తి 
వర్ణనం బె బె నబానకీవల్ల భాంఘి?, పూజనం బర్జి సలిపెద బొంకు 7 గాదు. 1580 

నిను వేభంగుల దూజ నేటికిం గులఘ్నీ యిప్పుడే వోయి రా 

నిం గల్యాణగుణా భి రాము నిటకుం బొళ్చొందం దో డెచ్చి గ గ్ర 

మ సానమ్రూ,జ్యమునందు వేడ్క నభిషి కుం జేసి యప్పూన్కి 7₹ై_ 
కాని యే నద దండకాఖ్యగవానక్షోణీస్థలిం ద్రి ద్రిమ్మగన్. 1581 

. బాప్పకంళు లైన పౌరులచే నిర్హీ వీతుండ నగుచు  నీవ్ర చేసినట్టి 
యాదురంతపాప మించుక యెన సహించి యుండ జాల నిచట నిపుడు. 

(బ్రైమాణము సేయుట. ఛుథం- 

మహోత్తుం డగురామునకును బుణ్యసాధ్వి యనకెసల్యకు బుద్ధిపూర్వకంబుగా 

వహాపకారంబుం గావించితి వీపాపంబునకు మరణంబు దక్క సందు ప్రాయళ్చి 

_త్తంబు లేదు చిచ్చులో నుటికి మైన గరళీ ౦బు6 గోలి మైన దండకారణ్యం 

బున కరిగి మొనం బాశంబున నురిగాని మొన నట్లయినం గ శేబరత్యాగంబుంటేని 

యీదుమ్మ్య్యతంబుం బావికొాను మేను సత్యపరా క్ర కముం డగురామునిం గోసల 

రాజ్య పట్టా భివీ. క కునిం జేసి యపనీతకల ల్మమండ నై క నృతకృత్యుండ నయ్యెద నని 

పలికి భరతుండు సం క్రుద్ధం బైన పన్న గంబు భంగి గ రేంజుచుం గాం తారమధ్య స్థిత 

గ _రృంబునందుందోనురాంకుశనిద్ధం బై నమహాగజంబుపగిదినాకంవించుచుగరోవ 

గ నన ఆ, మాం ముందునుశిథిలంబరుండునువిధూ తన రాప్రభరణుండునై. యుత్సే 

వా ంకంబునందుం బుడమిం బడినళ క ధ్వజంబుపోలిక ధరణిపయిం బడి కొం 

క'సేపునకు లబ్ధసంజ్ఞుండై "లేచి నేత్ర ౦బులన క్రుకణంబులుదొరుంగ రకాంత 

-ంధ్ధుర్దూ. భరతుం డమాత్యే మధ్యమున 6 
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అయో ధ్యా కాండము, 815 

పీశ్తణంబులం గై శేయి నిరీశీంచి గర్చించుచు. దత్కాలసమాగతు లైన 

మాక్యులనుధ్యంబున ని నిలువం ఒడి భుజం బె త్తి రామాసభోజ్యం భై సమ 

జ్యం చేను గాంవఖ్నీంప లేదు కపటంబున రాజ్య xX ప వాణార్థంబు కై “శీయిం బే స్ట్ స్ట 

వీంచి యెటుంగ రాజుచేత నుదర్భం'ే యభిహే కంబు సమోాఠీ తం. బయ్యె నయ్య 

ఖిపే కంబు నెజుంగ కశ్రున్ను సహీ తుండ నై దూరడేశంబున నుండుటవలన రా 

మలత్షుణులవివాసనం జెటుంగ నని ప్రామాణ్యంబుగా. బల్క్ దీర్ష ర్లస్వరంబున 

రోదనంబు. గావించిన నతనికంఠశబ్దం చాకర్ణి ంచి కౌసల్య సుమిత్ర నచ 

లోకించి యిట్లనియె. 1588 

, కలుషచి త్త యెనకై_ శీయుతనయు౦డు, వచ్చి యుండ. బోలు వాండు దీర 
యై 

దర్శి గాన వాని దడయక వీశీంపం బోద చునుచు వేగపోయె నటకు. [554 

ఆభరతుండు మనమున సం, తోభించుచు సుశవిరూగకశోకముచే సం 

&ోభించు చున్నకోసల, భూభృాత్చుత యున్న యెడకుం బో యె రయమునన్, 

ంయయూ కాస శో కాచేశంబున భరతుని దూబుట శఖుయుం- 

. ఈగతి నేగి కుమార వి, యోగజకోకశిఖం గ్రాయ్ యుడి కెడుతల్లి 

న్వేగంబె కాంచి యూప త్య్సాగరమున మునీగి భరతశత్రుఘ్ను లొగిన్. 1586 

పరళునికృ త్తం బగుసుర, తరువుంబలె నేలం బడిన తల్లి ని వంతం 

బరిరంభించుచు నడలిరి, నురుచ్చలితక చ్చరుహలమొడ్క్ ౦ బెలుచన్. 1587 

ఇ ల్తెజంగున నాకంపించు చుండ నప్పు డక్కౌసల్య కోకావేశంబున. 1580 

. కన్నుల నశ్రువు ల్లారుంగ గన్నుల నళ్టుల నించువాని నా 

పన్నతే నొరదుచుం గడు విపన్నత నోం 'దెడువాని మోమున 

నగిన్నందనంబు దోంపం గడు విన్నందనంబున నొస్పువాని నా 

చిన్నికుమారుని నృరతు జి చ్చురలం -బరికించి యి ట్లనున్. 1589 

దుర్మతి తశ శకియీోాదు, పష్కర ంబున రామరాజ్య కాముండ వగునీ 

కరి ఫ్రీ నకంటకం బతి, శర ద మగుర జస్టపదము సమకూడెం గదా. 1540 

. నారచీర లిచ్చి నాపుత్రు మాయమ్మ, ఘాోరకాననంబుం జేరం బనిచెం 

దనకు దీన నేమి ఘనతే వాటిల్లునో, తెలియ దింతపనికిం దెగియె నపుడు. 

దారుణ ప్రజ్ఞ యె మొన మోతల్లి కె క, భూవిభునిం జంపుటయును మత్పుక్రుం డై న 

రామభద్రుని చారుణారణ వీని, కనుచుటయు నిని నీకాణు కాచరించె. 1542 

ఆలస్య మేల చేళాని, పాలింపుము రానురాజగ్టపశము సభల నీ 

నీలము మాయమశీలము, నవాలాయము. బెద్ద ల నవారు నుకింపన్, 1548 

చారుహిరణ్వ నాభుండు విశాలయళుండు వ్ర  శాంకచిత్తుం డక 

చ్రారిసమాన లేజుండు గుణాఢ్యుడు మక్పి)యపుక్రుం జెచ్చటం 

నోరి వసించె నచ్చటికి గొబ్బునం గా కకుం జెప్పి నన్ను పా 



876 ' గోవీనాథ రామాయణము 

ల్వ్పారలగం బంపు నుయ్యునఘు నాస్యముం జూడక యుండ చే రునే. 1544 
 ఆలట్టు నేయ వేని యగ్నిహో త్రంబు పు, రస్కరించుకొని కరంబు భయము 

డ్, 

దొలంగ నిడి సుమిత్రతోం గూడి యిప్పుడే, పుత్రుం డున్నయెడకుం బోవుదాన, 
నాయెడ నీకు భా క్రియు వినమ్రతయుం గృప గ చేని సు 

ప్రీయుతు. డై నరాఘువుని చేరువకు న్నను నీవ పంచి భ 
ద్రాయతమూ ర్తి వై. సఖుల కమ్మకు సంతస నుంకురింప న 
నాషాయవిధార్దితం బగుననామయ రాజ్యము చేలు మి త్రజిన్. 1546 

ధ్రుర్దునరకు 6డు కాసల్యముందర తాను రాజ్యరామవి వాసనముల( గోఠలేద నిళపభము సేయుట ..ఛత్తుం- 

వ. అని యివ్విధంబున దారుణంబు లై నబహావిధవా కంబుల గర్షించుటయు 
నవ్వాక్యంబులు తీవ వ్రణంబునందు వాండినూదులం బొనివీన ట్లయిన నతీరడు 

తీక్లవభాబాధితుం డై శో కమయూ ర్భాపారవళ్యంబునం దదీయచరణంబుల 

పయిం బడి కొండొక సేపునకు లబ్బసంజ్ఞుం డై బహు ప్ర కారంబుల విలవీంచుచు. 
శగేలుదోయి ఫాలంబునంగీలించి దుస్సవాపు త్ర కోకబలానా తయ ఏిలపించుచున్న 
కౌసల్య చేత దనయందు సమారోవితం బె నదోవంబు పరిహరించుటకు శ్పథ 
వాకష్టింబుల నిట్లనియె. 1547 

జననీ యకల్మషుండ నగు, నను గర్హి ంచెద వి జేల నా కారఘునా 
థునిమోాయదం గలభ_క్తియు, వినమ్రుతయు మున్ను నీకు విదితము గాదే, 1546 
ఏపాప మెజుంగనిన్క న్నీపగిదిం దూజ నేటి కింతకు మును సీ 
తాపతి పదారవించా, రోవీత యగుభ క్రి నీ వెటుంగవె తల్లీ . 1549 
జననీ రాఘవుం జెవ్వని, యనుమతమున నడవి కర” నాతని కాచా 
రన్ఫనిగదితళా న్ర్రశి&ీత, ఘనబుద్ధీయుం గలుగ కుండుం గాక గుణా ఢా. 1550 
వృజనాత్తునకుం జ్రే హనీవ్భ త్తిం బూనిన వానియభఘముమా ర్రాండునకభిము ఖ ముగ 
మూత్ర,ంబు విడిచిన మూ థునిదురితేంబు పడి యున్న మొదవును బాదనివాతిం 
దన్నినవానిపాతకము భృత్యునిచేతం బని గొని కుడుననియ్యని నృపాలు 
పాపంబు పుత్రులపగిది భూతంబుల నరయుభూపతికి ద్రోవాంబు సేయు 

. వానికలువంబు రాము జెవా్టినీ యనుము 
తమున రాజ్వుంబు విడిచి సీతాయుతముగ 
డారుణారణన్ర దేశేమధ్యమున కొరి 

నతని కగు గాక భూతసంతతులు గుణి౫. 165651 
క రషడ్భాగముం “కొని, కర మనురాగమునం బ్రైజల గావనిధా త్రీ 
వరుని మహాకలుహము నీ వరసుతునకుం గీడు. దలంచు వానిది గాదే, 1552 

విను మిత్తు ననియు బుతోజుల కధషీరముందు యజ్ఞదవీ,ణ యీానీయతనిదురిత 
నుశ్చగజస్యందనాకులం బగుయుద్ధమందు. బాజ్నవానియఘ ఫలంబు 
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ah 

అయాధ్యాకాండము, 977 

సుగురూపదిష్టమౌ నూమ్రార్థశా,న్ర్రంబు విస స్మరించిన దుష్రువృజినఫలము 

గురువుల కిడక కృసరము ఛాగము పాయసము దిన్న నిర ణస్వాంతుగతియు 

. గురుజనావమాన మురయక కావించి, నట్టిపాపచిత్తు నతులపాప. 

మొందుంగాక రఘుకు లేందుకాననవాస, 'నూత్క 6 "గోరినట్టియతేని కంబ, 15ర్కి 

. వూన్టిఢ బాహ్వాంసుం బుష్పవద్లాఢ తే "తేజు, శాజ్యసింహాననాసీను “రావమావిభునీ6 

గాంచుభాగ్యము మేదిని గలుగకుండుం గాక రావమవివాసనకాంవీ, కింక, 

?ఏరువ్రుల: దిట్టుట గోవుల, జరణహాతిం దన్నుటయును సఘఖునకు ద్రోవాం 

బరయక సేయుట రామున, కురుదుర తి గీ శొనర్చు టొక్కటి సాచి, 1555 
. అకటా రహస్యమును డాంపక చైత్రం జెప్పినట్టి పరివాదము6 దొ. 

బ్ర కటముం జేసిననరుపా, తక మార జ్వేషి కవీతథంబుగ రాదే, 1556 

శ్రీ రామున కపకృతి ని, పూ_రణముగం జేసీనట్టికష్టుండు శిష్టా 
చారజ్వేమ్యండు జగదపు కారి యగుచు నాత్మ హోంతగలతికిం జని యెడిన్* 1551 

. అర్యునకుం జాలం గీడెవ్వం డాచరించె 

నతండు పుత్రకళ త్ర భృ త్యాదికపరి 
వారితుం డయ్యు నొక్కండె స్వగ్భవామంధు 

మృహ్థ్యము భుజించునట్టినికృష్ణుం డగును, 1558 

అకృతోపకారు( డగుణుం, డకృతజ్ఞం డాత్త్య హంత యపగతలజ్ఞం 

డకృ కాద్ధం డగు శ్రా కృపకృతిం సౌవించునట్టిపాపాత్తుం డిలన్. 1559 

“సత్య సంధుండు శ్రీ రామచం ద్రం డతని, ఇష్టం జేనిననీవాత్తుం డిజ్ఞగమున6 

బుత్రదారగృవా మె శ్ర త్ర భూరిధ ర్ష్య , హీను. డె దు[ఖవురణంటుంబూనులా టె, 

నుజీయు రాజనీ స్త్రి వృద్ద బాలకులం 'జంపినదోరిశంబును భృాత్య'శాస్రగదోషంబును 

లాయామధుమాొంసలోవావివని క క్రయంబుల చేత నిత్యంబును గుటుంబముం బం 

_ చినపాపంబును శేశ్రుపకభయంకరం బై నసంగ్రామంబున నిరాయుధుం డై 

'బెదరి పాజువాని 'వధ్ధించినవృజినంబు నుభయసరధ్యా కాలంబులందు ని ద్రవో 

యిన వానిక ల్మ్మ మంబును వహ్నిదాయకుకిల్సిహంబును సపతల్పగమనుని పంకం 

బును మిత్ర, టోవాం బాచరించినవానిపాతకంబును బితృమాతృళు క్రూ కూప. 

గావింపనివొనిదుమ్మ్భతియు యును దేవతా పితృపూజనంబు 'సేయనివానికలుషం 

బును నాశంసమానులును డీనులును నూర ఏలో చనులు నగుయాచకుల కామి. 

తంబు విఫలంబు: జేసిన వానియఘంబును సకలలోకపవి త్ర చరిత్రుం డగుభవ 

త్పుుత్రున శెగ్గుం జేసిన దుష్టాత్తున కగుం గాక యెవాగనియనుముతేంబున 

రాముంకను వనంబునకుం జనియ 'నట్టిపాపాత్ముందు బహాపుత్రుండును దరిద్రుం 

డును జ్వరరోగసమన్వితుండును సురాపానరతుండును నపాత్రవర్షి యుం గామ 
కోధాభిభూతుండును నున్మత్తుండును సంత్య క్షకులధరుండునో మూథుండును 

48 
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ధర్మ దారపరి త్యాగియును బరదారాపవారణుండును మూయాచవాదియు6. గహ 

టాత్తుండు నై సత్పురుషులలోకంబువలనను సజ్జనులకీ ర్లివలనను సదాచారు 
లకర ర్యంబువలనను విడువంబడి కపాలపాణి యె 'చుమంగళుం డై భిమోచర 
ణంబు సేయుచు నుహీచ క్రుంబున6 బరిభ్ర మించు చుండుంగాక మజీయు నత 
నినానావిధసంపాదితవి త్తం; బంతయు దస్యుల చేత నపవారింపం బడు6 గాక 

మజీయు నతనికి స్వపత్నులయందుం బు త్రోదయంబు లేకుండుం గాక మాతృ 
శుత్రూపోపరుండు గాక స్వల్పాయు వై దుగ్షతికిం జనుంగాకయని పలికి వెండియు 

భరతుండుం 1561 
కే, విప్రలు_ప్టసంతతి యగువిఫ్రు పాత, కంబు పానీయదూవకుకొల్యహంబు 

గరగునియఘంబు రాము డేకఠినచీత్తు ననుముతంబున జనియె నాతనిది గాచె, 
క, పాటున కొసంగుసపర్యన్ను వారించినయఘము బాలనత్సే యగుగవిం 

గోరికం బిదికినదురితము, , కీ రామున కెగ్గు సేయుఇెనంటిది గాదే. 1568 
“క, దప్పిం బడి గోలుటకే , యవ్వ లడుగ నతని కిడక యతిలోభమునం 

దక్సిం చిన క్రూ రునిగతి, కిప్పుడె చనువా(డ నన్న కెగ్గుం దలంచినన్ * 1564 
వ, వాదిప్రతివాదులు ఏవాదంబు. గావించు చుండ నొక్కనియందు న్నేహాంబు. 

వేశం బకుపాతేంబున జయోపాయంబు నుడువు కలు హోత్తునకుం గలదురితంబు 
రామవిచ్వేవీ కగుం గాక యని యేతాదృశంబు లగుదారుణశవథంబులం బలికి 
నిట్టూర్పులు వుచ్చుచుం బతివుత్రవిహీన యె దుకిఖంచు చున్నకౌసల్యచరణం 
బులపయిం బడి యుచ్చైర్నాదంబున రోదనంబు సేయు చున్నభరతు నవలో 
కించి యద్దేవి యి ట్లనియె. 1565 

ఎంధుటు కౌసల్య 'దుకిఖసంత పుం డగుభరతు నాశ్వానీంచుట, యణ 

మ. భరతా నీశపథో _క్రినంజనితళుంభద్దుంఖతాపాగ్ని న 
_న్యరలం గాల్పం౭ దొడంగె నీముదికి 'సమ్య గ్భాాకృధర్మ ,౦0బు సు 
స్థిర మై యున్నది నీయెడ న్లుకితసంచేవాంబు -లే దింతయుం 
౫రణం స్ ట్రిక్రి "లెమ్ము సజ్జనుల లోకం బింక నీ కయ్యెడిన్, 1566 

క, అని యూజడించి వెన నా, తని భుజముల గ్రుచ్చి యె త్తి తీనయుక్సంగం 

బునం జేర్చి తమవు చివురుచు,. జనపతిమృతి నొడివి చాల నంతావించెన్. 
తే, మాతృరోదనరూపకోమారుతమున, నిజమనోగతశోకాగ్ని నివ్వటిల్లి 

యేర్చం జొచ్చిననతండు సహింపలేక్, లుళితచేతస్కు6 జ డై చాలమలంగుచుండే, 

వ ఇట్లు లాలప్యమానుండును వి'చేతేనుండును బ్ర ఇష్ట్రబుద్ధియు దీర్ధనిశ్వాసమారుత 
వ్రూనవదనుండును 'మేదినీపరిపతితగాత్రుండు నై బవాప్ర, కారేంబుల దు8ఖం'చు 
చున్న యమ్మహోరాజ నందనున కవ్విశ్టోవరి యుక్కచందంబున నతి క్షమించ 
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నంత సూరోో్య్టోదయానంతరంబున మునిశ్రెష్టుం డగువసీష్టుండు శోకత్ర పుం డైన 

భరతున కి ట్లనియె, 1569 

క, ఆలింపుము నామాటలు, చాలింపుము వజ యుకవిచారము. ధరణీ 

పాలకునకు సంయానము, కాలం బది దప్పకుండం గావింపు మింకన్. 1570 

తే. అనవుడు వనిషఫ్ట వాక్యంబులాలకించి, భరతుం డెంతయు స్వస్థ స్వభావుం డగుచు 

ధర్మ పద్ధతి బ్రతకృతర్ధింబు లన్ని, శిష్ట సమ్మతి నృపునకు. జేయం గడంగి, 1571 

ఆ, నూనచేకం బకర్ మైనది గాన నా, వి వీతవర్ష వదన మై తనర్చు 

ఛృపునిమేను రత్ననిరి, త్ర మగుశ య్య, యందు? చేర్చ యిట్టు లనుచు వగచె, 

మ, అనఘా రాముని లక్ముణు నపినదేశావాసులం జేసి చ 

య్యిన నే వీటికి రాకము'న్నె ఘను నత్యక్షిష్టకక్కు నికో 

ధనుని న్రామునిం వాసి ఫఘోరతరసంతాపంబునం. బొక్కునీ 

- జనముం బాసి సుపర్వలోకమునకు౯ త్హ్యూనాథ యి. శ్లేగి తే. 1515 

ఎడ్భురు భరతుండు దశరథునికి దహనసంస్కా_ రము, గావించుట, శ్రుతుల 

క, రాముడు కాననవీనుకు, భూమిశ్వర నీవు దివికి బోయిన నిశ నీ. 

భూమికి నెవ్వండు యోగ, తనుముం గావించువాండు చెప్పు నుధీశా, 1574 

ఆ. తండ్రి నీవ్ర లేనిధర విధవాంగన, భంగి నున్నయది. భవద్విహీ 

మైననగరి చం ద్ర క్ న్స య్ చూపట్టు, రాతి రహిత మయ్యె, «15175 

క, అని బవాుభంగుల శోకం, బున సంశేశించురాజపు త్రం గనియ 

ముని యింత వగవ నగుస్కే జనకున కొనరింపు ముచితసగంస్కా_రవిధుల్. 1576 

వ, అని యుపబేశించిన నవ్వసిఘ్టువచనంబులం 'జేతి భరతుండు బుత్విక్పురో 

హి తాచార్యులును దక్కినపరిచారకుల నయ్యెకృత్యంబులయందు యథార్హ్హం 

బుగా నియోగించిన( దత్ధ ఆఇంబ యాజనకులు నుపద్రష్టలును వావిరాజ్యహో 

మపవిత్రం _బెనగార్ష గ పత్యాద్యగ్నిహో త్రంబులు "సంగ్రహించుకొని పురో 

భాగంబునం బోవుచుండం గొందజు పరిచారకులు విగత చేతనుం డయినమహీ 
పతికళేబరంబు శివికయం దిడి తదీయదీర్ధదండంబులు భుజంబులపై నిడీకొని 

వినునన్కు.లె కన్నీరు నించుచుం జనుచుండిరి. సువర్మంబును రజతంబును 

రత్నంబులును నానావిధవస్త్రంబులును రాజమార్లంబున  వెదచల్లుచు 

గోందజు మురిగలి యై నడువ నిప్ప్రోధోంబున6 బురంబు వెలువడి యు తత్తర 

దిగ్భాగంబునం జందనాగరుని ర్యా నసరళ పద్య పద్మక చేవదారుదారువినిర్మితం బెనచి 

'తామధ్యంబున విగతప్రాణుం డై నమహీ -పేతి నునిచి యుచ్చావచంబు లైన 

గంధంబు లొసంగి చుత్విజులు వహ్నియందు హోమంబుం గావించి 

బుగస్ట్థజుస్సానమునుం త్రంబులు జపియించి యనలు దరికొల్చి సవారాపసవ్యప్రడ 

శీణంబు' గావించి రాసమయంబున దురంతేచిం'తాభ రంబునం గాసత్యాది 
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సర్వాంతగపురకాంతలు వృద్ధ కాంతాస మేతంబుగా యథార్త్యంబు లగుళలిపీ'క్రా యానంబు లారోహించి పురంబు వెలువడి చితానుధ్యంబున వహ్నిశిఖాపరం 

గనలచందంబున నువైస్బర్నాదంబులం గొండొక సేపు దుగఖాయాస భరంబున. గన్నీరు మున్నీరుగా రోదనంబుం జేసి యనంతరంబ భరతునితోలనాడి సరయూ 
జలంబుల నమ్మహీపతి కుదక క్రియలు నిర్వ రించి భరశ త్రుఘ్నుమం త్రి పురోహి తసహితంబుగాం గుమ్ముజుం బురంబుం ట్ర వెశించి బాప్పపరీతనేత్ర లై చశరాత్రం, జు విశేష కాస్తానునారంబున నాశౌెచం బంగీకరించి రంత దళరాత్ర,౦బు లతి (క్రోమించినయనంతరంబు భరతుండు కృుతశౌచుం జై ద్వాదళదినసంబున నేకా దశదివసక _ర్తవ్యశ్రా,ద్ధక రణపూర్వకంబుగా శ్రాద్ధకర్మ్యంబు లన్నియు నిర్వ రించి పరలోక క్రియ నుద్దేశించి రత్నంబులును ధనంబును బువ్మ.లం బై నయన్నం 
బును దానార్హ్హం బె న ఛాగ సమూవాంబును వస్తంబులును గోసవా సృంబు లును గృవహాంబులును దాసదాసీజనంబులునుశేయ్యా శ కటాద్యూ పకరణంబులును _ శ్రావ్లాణుల కొసంగి పదుమా౭డననా (డు భరతుండు కోకవిశేవంబున రోదన 

తె, 

వ, 

శభాపిహితకంకుం జై విలవించుచు నస్థిసంచయ నార్థంబు చితామాలంబున కుం జని యందు బితృమరణసంజాతనుహాషోభతు భి తాంత8కరణుం డై యిట్ల 
న్ విలవించచె, 

1577 

=ఎర్రాద్దు: దగ్దం బగుదళరథునిళరీరంబు. జూచి ఫరతేశళ్ళ తుఘ్బులు విలపించుట, ఇమ్రిర్దురా 
"దేవ యివనికీ నన్ను నధినుగాలణగ నొసంగి తా జ్యేష్ట రాఘవువెస నడవికి. బంపి యిచ్చట దిక్కజి వనరు చుండు, నన్ను విడిచితి వకట శూన్యంబునందు కే తనకూర్తి పట్టి రాముని, వననగమునము€ దలంచి వగపు వదలక్ తాపం బునం గ్రాలస చున్నకాస, ల్యను విడిచి త్రీవిష్టపమున కరిగి తె తండ్రీ, 1579 

అని యిట్లు బవాప్రకారంబుల దుఠఖంచుచు భస్తారుణంబును బితృశరీర నిర్వాణంబును దగ్ధాస్థియు నై_నచితాస్థానమండలం బవలోకిం వి నోదనంబు సేయుచు రజ్జువులచేత నుక్రాప్యమానం బె పరిచ్యుతం చె నమహేందుని డె 
ద యా కుల యం త్ర బద్ధధ్వజంబుచందంబున ధరణిపయిం బడియె నప్పుడు మవార్జులు పుణ్య తయ కాలంబునందు స్వర్షచ్యుతుం జైనయయాతినిం బలె నమాత్వులు శుచివ్రతుం డై నభరతునిం గ్రుచ్చి యె క్రి తత్కాలోచితవాక్యంబుల ననూన యించు చుండి రాసనుయంబున. 

1580 
శాక కేయీసుకుపాటుం జూచి యొడ లాకంవీంవ శత్రుఘ్నుం జ. aa 

(UW పోక వ్యాకులచిత్తుం డై వివళుం డై వ్ ణీస్థలి న్వాాలి నో 
డ్రా కాంతుం దలవోసి తద్దుణగణధ్యానంబుం గావించుచు 



అయోభ్యాకాండ ము. శ81 

న్ఫోకం. బెంతయు నంతకంతకు నునఃమష్షోభంబుం గావింపంగన్. 1581 

వ, ఇట్లని ఏలపించె. 
1582 

సెం రాజేంద్ర డృ మంథర్యాప్రభవంబు శై కై కయోగ్రావాసంకులము దుర్వారఘోర 

వరదానమయ మైననీరుపమకోకసా గర బిట్లు మము దీవికరణి ముంచెం 

జూల నీచే నుపలాలితుం డగుసుకుమారుండు 'బాలుండు మానధనుఃడు 

గురుభ క్రియుతుం డగుభరతుని విడనాడి యెక్క_డం జనితి నరేంద్ర శయన 

ఆ, పానభోజనమజ్ఞసా భరణన స్త్ర), ధారణంబులయెడ మమ్ము దగినభంగి 

నరయుచుండుదునింకస త్క_రుణంబూర్య,భంగి నెవాష్టడురకీంచువా(డుతం డ్రి డీ, 

తే. సకలధర్మవిదుండను సౌఖ్యకారి, వై ననినుం బాసినప్పుడే యవని వేయి 

పజీయై పోవకున్నది ప్ర ప్రళయ వేళ, వచ్చినపుడై నం (గ్రుంగిపోవదు నిజంబు. 

క్, శై తినాథుండు లోశాంతర, గతుం డయ్యె రఘూ "శ్రముండు కాననమునకు 

న్వ్రతి మై చనె నిశ నాకు౯, బ్రతు శేటికి నగర మేల పడియెద నగ్నిన్, 

వ. వను చితృ భ్రాతృవిహీనుండ నై ఛూన్యం జై నపురంబు సౌర నొల్ల నిచ్చట 

నుండి వనంబున కరిగెద నని యిట్లు భరతేశ త్రు ఘ్ను చేకప్రకారంబునం గవ 
గూడి దుకఖంచు చుండ దదీయర్దన శ్రవణన౦జాతకోకవి శేషంబున నచ్చటి 

జనంబు లెల్ల హాహోకారంబులు చేయు చుండి రప్పుడు భగ్నళ్ళంగంబు లై లెనము 

హోత్షంబులకై వడి నేలం బడి పరితపించు చున్నయక్కు_మారులం జూచి 

వంశగురుండును సర్వజ్ఞుండును బ్ర బశ న స్త్వ్రభావుండును దీర్థ దర్శియు నగువసి 

పుండు భరతునిం గ్రుచ్చి యెత్తి ల్ యాసీనుం గావించి తత్కాలసదృళంబు లగు 

వాక్యంబుల ననూనయించుచు నిట్టనియె. 15086 

"తే, అనభు మొయయ్య్య దశరథుం డమరపదవి 
కరిగి దినములు పదియు మూ: డయ్యె నిపుడు 

సావశెపాస్థిసంచయమందు నీవు 
కడంగి యాలస్య మిటు సేయం గొర్య వుగునెం 1587 

క, జనులకు జన్మము మరణం, బును లాభాలాభములును మోదము ఖేదం 

బనుభావ్యము లని యెణింగియు ననఘా నేం డిట్టు వగవ నగునే నీకున్, 1688 
క, అని మునిపతి యీగతి న, మ్మనుకులునిం 'దేర్చు నెడ సుమంత్రుడు శత్రు, 

ఘ్నుని గ్రుచ్చియెత్తి యట్లనె, జనులభవాభ వము దెల్సి సమ్మతి. చేర్చెన్, 

వ. ఇట్లు వసిస్థసుమంత్ర బాహుసమల్జితు లై యన్న రకంగీరవ్రులు వర్షాతపపరి 

మ్రూనంబు “లగుక్షక క్ర ధ్వజంబులపోలిక వే శ్వేజం బ్ర కాశించి రప్పు డమాత్యు 

లు పరమార్తులును బరిమార్జిత బామ్బలును రక్తాములును నైనయమ్మహో 

రాజనందనులం జూచి యపర క్రియ నుద్దేశించి వేగిరప డి పలికినం దద్వుచ 

నానుహూపంబుగాల గ్రయా శేషం బంతయు. నిర్వర్తించి గృవాంబు ద్ర, వేశించి 



889 గోవీనాథ రామాయణము 

లై 

క 

రంత లవ్మణానుజుం డగుశత్రుఘ్ను౦డు రామానయన వివారడోలాందోళిత చిత్తుం డై నభరతున కిట్టనియొ, - 1690 
అయయ క త్రుఘట్టండు మంథరాకై కేయులం బట్టుకొని బెదరించుట. శుశుం- 

సకలభూతములకు సంకటం బకుజెంచి నపు డేమహోమవాం డరని ప్రోచు నట్టిరాఘవుం డొక్క_కట్టిడిమగువచే వనవివానితుం డయ్యం దనకు నింత పొల్లు నే జన కవాకోలంభఘనముం జేసెం గాసలేయుండు రాజ్యుకాంతుం జేసి యని దుష్టజను లాడుకొనుసన్నసడి కోడి యతం డీయవానియెం బో వితత వీర్య 
. నిరతు: డగులతృణుండు తండ్రిని గృహీంచి, యన్న నేటికి వారింపడయ్య భరత యాలిమౌాటలు విని నీతిమాలే తీషగు, నవన్సిప్ప నిగృహీంచుట యంతతప్పె, 
అనీ యిబ్బంగి సుమిత్ర పట్టి ఘునవీరాలాసముల్ కయి 
తెనయాదు లన నాడుచుండ మయిపూ.త౯్షా బువృహారంబులకొ ఫఘనవస్ర్రుంబుల నవ్యభూషణముల౯ా గ నేని యాలళీజను 
జను సేవింప గుబ్ద యన్నగ రిపాగ్వారంబునం దోంచినన్. 1592 
అచ్చ టికావలినారలు, ' గచ్చజ నస్పాపురాలిం గట్టికొని వెసం న దెచ్చి నుమిత్రానుతుతో, హెచ్చినకోపమున బల్కి 8 ట్రనుభుం దగన్, 1598 = రామునివనవాసమునకు, భామీోాశ్వీరకునురణము నకు బుట్టినమాలం బీమంథర దీనిం దగ, నీవుదికిం దోంచినట్లు నెజుపుము శీత్షన్, 1594 

* నా విని కెంపుడాలు నయనంబులం గన్సడం గుద్దు డై సుమి శ్రావరపుత్రుం డెల్లరను దాం బరికించి సుఖార్హ్ము (డైన సీ 
'ఆ*విభుం డేదురాత్తికకతంబున గానకు నేన డాని సే, 
డీవిధిం దతృలంబు భుజయింపంగ. జేసెవం జూడు. డిండటున్, 1595 

, అని య ట్లుద్ధలీ లక్షణానుజుండు 'శ్రూారాలాపము ల్పల్కి ౫ 
క్కున నమ్మంథరం బశ్షైం బట్టుటయు నాక్రాశించుచుం దత్సఖ 
జన మత్యంతభయంబునం బజుచి కౌసల్యామహా దేవి నా 
య్యన భక్తి న్నరణంబు నొందె ననుకంపాయ త్తే మాం గాన్రనన్, 1596 
అప్పుడు శత్రుఘ్నుం డధికరోవంబున నార_క్రనేత్రుం డై ఘోరభంగిం 
గుబ నాకర్షించి కుంభిని వేసీ ష్ ల్లోడ్చి కావవె యని యడ్సు చుండ 
నీడ్చుటయును డానిం బృథుచిత్రభూవణమణు లుర్గో బడిన నమ్మందిరంబు ఆారదగగనంబుచందాన నొప్పె నిక్క_రణిం గుబ్బను. బట్టి మరలం గోధ 

తే బలము పెంపున ౧ శేయిం బట్టుకూనంగ, దారుణో క్రుల బదరినం దనువు వడక 

న్ 

(బ్రాణ భయమున నేడ్చుచు. బరోన్ర వీడి, సత్వీరంబుగ భరతుని శరణ మొంచె, 
భరతుం డీగలతి భయమున, శరణాగత మయెనయాత్య్మజననిం గని యి చా ద్ధర సర్వభూతములలోం, జెజిన యనధ్య ముది దీనిం దెగం జూడకుమి, 1598 
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క అని క్రుద్ధుం డై నతమ్మునిం దనధర్శసమ గ వాక్సుధాధారానే 
చనమున6 బ్రశాంతుం జేయుచు, నినసంతతినముచితో క్తి ని ట్లని పలికెన్, 

క, మన మోనకై కను గుబ్బను, జనదూపి.తవృ_త్త లనుచుం జంవితి మేని 
న్ఫనధార్మి కం డగరాముండు, గని విడువండె మనల మాతృ ఘాతేంక్షు లనుచున్, 

క, అనవుడు భరతునివాక్యము, వినీ శ త్రుఘ్నుండు ఘనవివేకముతో గ్ 
క్కు.న గై శేయిని గుబ్బను, దనవంశో చితనయంబుం దలంచుచు విడివేన్. 1601 

క, విడిచిన నప్పడయతుక వగ, ప పడరంగ నశ్వపలిపు త్రి యం ఖఘద్వయిపై పె 

బడి నిట్టూర్పులు వుచ్చుచుం గడువడి విలవించె శోకకంపితమత్ యై. 1602. 

ంయుట్టు భరతుడు రాజాఖిపే.కక రలతో రామునకే యఖిపషేకము6 గావించెద ననుట, దుం 

వ, ఇట్లు చతు క్రున్నువికేవమూఢనం్ఞ లై యె భయత్ర స్త మొన కౌ ౦చాంగన భంగి 

నార్తరూప మె దీనస్వరంబున దుగిఖంచు 'మ్యన్నమంథరం జూచి కై కేయి 
బవాప్రకారంబుల నాళ్వాసించె నంత బదునాలవనాంకు సూర్యోదయసమ 

యంబువ రాజాభి పే పేకక_ర్హలు భరతునొద్దకుం జనుదెంచి యిట్లనిరి, 1608 

. భూపతి రాముని న్వివీన భూమికి. బంచి తదీయశోకసం 
తాపముహావ్యథం బిదపం దాం ద్రిదివంబున శీగ నింక గో 

శ్రాపరిపాలన వ్రతము దాల్చు మనాయక మయ్యు రాజ్య మి 

చ్లేపున నింతదాంక నశీయింపకయున్నది ఛై వికంబునన్ , 1604 

ఉ. ఎప్పుడు వచ్చు గై కకొడు కెప్పుడు మాకు విభుండు గల్లు నం 
_ జప్పుడు నీదురాక పురి నెల్ల జనంబులు గోరుచున్నవా 

రిప్పుడె సర్వరాజ్యుపద మింపుగం 7 కొని పూర్వవృ త్తముం 

ay 

దప్పక యుండ నింక మము దాశరధీ కృప నేలు మి త్రజిన్. 1605 
వ. అనిన దృఢవ్రతుం డగుభరతుండు పట్టాభి షేకోపయు ర్త మంగళ ద్రవ్యజూతంబు 

వలగొని వారల కిట్టని యె. 1606 

కో, రాజకులమునకు జ్యేస్టుని, రాజత్వం బుచిత మని తిరంబుగ మిర 

ర్రాజచరిత్రం 'బెజింగియు, రాజితం డని నన్ను మదిం దలంచుట తగ చే. 
ఆ, రాజసమ్మతుండు రఘుకులతిలకుండు, రాము డన్న యగుట రాజు ధరణి 

కతనిపూన్మి_. బూని యడవిలో నొక్కెడ, నధివసించువాండ నన్ని యేండ్లు. 
రుడు భరతుడు వనమార్షాదికంబులం బరిష్కు_రిం'పC టబ్రుజల కాజ్ఞాసించుట, చురుం- 

చ, అజమజి యింత లేక చతురంగబలంబులం గూర్చు జెల్లి త్ర 

త్పరత ఘనాభిషేచనికభాండము గై కొని కాన శేగి సు 
స్థేరమలి నందె రాము నభివి క్రునిం చేసి కడంగి వీటి క 

ఫ్వేరముననుండి పావకు ధ్రువంబుగం 'దెచ్చినభంగిం దెచ్చెదన్. 1609. 
కే, రాము నీరీతిం బుడమికి రాజుం జేసి యేను వనదుర్లమున వసియింతు నింక 
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మూంద6 గై కను గామసమేతం గాలం బూని కావించుకోరిక తేనికతన, 1610 

తెరువులు సుకరంబులు గాం దరంగిణీగణము ను ప్రతరముగ ననము 
ల్లరము ప్రకౌశములుగ సృత్వరముగం గావింపుం డిపుడు తడ వేమిటికిన్, 1611 

అని శ్రీ సాంతము హృద్యం, బనుత్తమము సుప్రసన్న నుగుభావీ.త విరా 
యనువ్రునః బలికేన భగతున, కనియె నచటిజనము సంభృ తానందమునన్ , 

. అనఘా జ్యేష్టుం డగునృప, తనయునకు ధరిత్రి నొసంగం దలంచినకతనన్ 
నినుం బొందు నిక్కువంబుగ, వనరుహపాణి యగులక్ష్మీ వారనికరుణన్. 1618 

. అని యిట్లు పూర్ణ సమ్మద, జనితము లగు బొమ్పబిందుసందోవాము లా 

తని.పెం గురియంగం గొతుక, మున నగ్గించెం దదీయముఖ్య గుణంబుల్. 1614 

రుడు భరతనియు క్షు లఅగుకర్మ్య కారులు వనంబున రాజమార్షంబు6 గానించుట. -ద్రుర్టుం- 

. అంత భరతునిశాసనంబున నమాత్య ప్రచోదితు లై సరస్టంబును, సమకట్టి 

భూమి,ప్ర ప,'బేశజ్ఞులును శిఓకాదినిర్థాణంబునందు సూత్రగ హణకుళలురును 

దంకుసాయులును స్వక ర్థాభిరతు లగుఖననోపజీవులును మృగపత్నీ సాధన 

యంత్ర, కర్తలును భృతిజివులును స్థపతులును రాజపురుషులును వెపణీయాది. 

యంత త్రుకరణా భిజ్ఞులును జలయంశ్రాదినిర్హాణచతురులును వర్గ కులును మార్ల 

సమికరణసమడ్ధులున మార్లనిరోధక కన్ఫతచ్చేదకులును గూప శారులును 
సుభాకారులును వంశకర రృకారులును మౌొగర్షప్ర ప్రదర్శకులును ముదలుగాగల 

సకలజనంబులు రామసందర్భ నకుతూవాల కింబువలనం బర్పుకాలంబునందలి 

సముద్రునిమహా వేగంబుకరణి శోభిల్దుచుం దమవారిం గూడికొని. వివిధపిటక 

ఖనిత్ర కు కుఠా రాదిసాధనంబులు పరిగృహించుకాని రామౌాధిష్టితప్ర దేశంబు 

నుేశీంచి ముంగలం జని రందు6 న్రదణు మార్గనిరోధకంబు లగుశాఖాల 

తొగుల ల్మస్థాణువృతుంబులు కుఠారటంకోదా త్రంబుల నజుకుచు నృతురహిత 

ప్ర ప 'జేశంబుల వృతుంబుల బ్రతిష్టించుచుం ాందజు బలవంతులు విషము. 

భూ ప్ర చేశంబులకుం జని తత్రత్యయాఢమూలవీరణ స్త సంబంబుల చేదించుచుం 

నొరపలు మిజుపల్లంబు సమతలంబు సేయుచు. గొందజు వావీకూపంబులు 

పూడ్చుచు గారను బంధనీయంబు లై నమేద్రనదీదుర్గమప్ర చేశంబుల 

సతువుల బంధించుచు కద్యంబు ల నము ద్రశిలాభూయిస్ట మప 3" జేశంబులు 

చూూర్జంబులు సేయుచు భేదనీయంబు లె ననదీతటాకాదిదిలప ప్ర "జీేళంబుల 

జలదోర్ల మార్షంబు భదించుచు. గొందటు స్వల్ప ప్ర, వాహారంిబుల బంధనంబుల 

చేత బహాసలిలంబులం గావించుచు. గొండజు నిర్ణల ప్ర చేశంబులయందు 
బవాువిధ వేదికాపరిమండితకూపంబులు ద్రవ్వుచు ని ట్ల'సేక ప్ర కారంబులనమొ 
ప్రబేశంబులు రమ్యుంబులు గావించిన నాసేనామార్లంబు సుథాలి ప్పనీబద్ద 

భూప్ర ప, బేశంబును బుమ్పీతమహీరువూంబును మతోద్దుష్టద్విజగణంబును. ధ్యజ 

శో 
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పతా కాలంకృతంబును జందనోదకసంసి క్షంబును నానాకుసుముభూవితంబు 

నై స్వర్షపథంబుచందంబునస నొప్పె నంత భరతునిశాసనంబున శిబిరాది 

కరణనియు కులు పరస్పరసంగతు లై బహుస్వాదుఫలోవేతంబు అ నరము 
ణ్రేయ ప్ర దేశంబులయందు మహాతుం డగుభరతుండు నివసించుటకు శుభన 

యమత్రముహూ_ర్రంబులయందు శిబిరంబులు నిర్మించిన నవి భూషణసద్భశంబు 
లయ్యును వితానకలశధ్వజాదులచేత మిక్కిలి భూవితంబులై చృష్టిచి త్తహరం 
బు లై పాంసుసదృశసిక తామయపరికాలంకృతంబు లై లెయిం ంద్రకీలా దివ ప్రతిమం 

బు లె పృతోళీప రిశోభితంబు'లె ప్రాసాదమాలాసంస | కంబు 1 లె సౌధస్తకార 

సంపృతంబు లై, 3 పతాకాధ్వజకోభీతంబు శై ల సునిరి రృతమహాపథంబు 3 లె గృవాక 
పోత పాలికోసరివినిరి ర్మితమహోన్నత శిరోగ్భహశలంకృతంబు "లో ₹ యొప్పె నివ్వి 
ధంబున వివిధద్రును కాననకీతనిర్శ లపానీయనుహోమిోనసమాకాల యెనజావ్నా 
ఏనదిపర్యంతంబు శుభశిల్పినిర్మి తం భై నరాజమార్లంబు. చంద్ర తారాగణ 

మండితం బై నరజనీనభంబుభంగే నతిరమ్యం కై బె ప్ర కాశించె నంత. 1615 

. నాందీముఖ యగుయానుని, యంచు రహి న్బూతమాగభాదులు పరవ 

నందమున భరతునిం బొగడి, రందంద శుభ స్తవముల సతివై చిత్రిన్. 1616. 

. స్వర్శదండాభిహాతము లై చటులయామ 

దుందుభులు మో సి మరి రొద ల్ల)ందుకొనియె 
ముజియు నుచ్చావచస్వనోత్మ_రము “లై న 

' యి 

హాద్యములబోరు కలలా నవ్య క్షఫణితి. 1617 

అతూర్యరవము సకలా, శొతలముల నిండి శో కసంతాపముచే 
"ఏశ్రధృతి మయైనభరతుని, నాతేతదుకఖమున మరల నారట పెక్సైన్. 1518 

. అంత భరతుండు నేను మోకధథివిభోండం గాను మో రేల నన్నింతగలంచెద రని 

వారి వారించి శు తకీ ర్థివరునిం గాంచి, కనుల నశ్రులు గాజు ని ట్లనుచుం బలికె, 
పూపపుం ౫కయి జేసిన, పొపంబున వ్యథయు ముహదుపకోశంబు 

న్నావై నీడి తా నక్క_ట, భూపాలుండు నాకమునకు. బేయెం గంటకు. 1620 

సుగుణుండు ధర్మ రతుం డగు, జగతీపతి రాజ్యలమ్మీ జలమధ్యుమునం 

దగ గర్షధారహీనం, బగుపోతముకరణి ని ట్లహో సుడి వడియెన్. 1621 

క. మన కెవ్వాండు విభుం డ, య్య్థనఘుం డగురామభద్రు. డాకై కయిచేం 
దనకుం డాచె వనంబున, కనుపం బడియెం గద యపషుతె కై శ్వర్యం డై. డె.. 622 | 

ఎదరు వసీస్థుండు భరతునితో రాజ్యం ఎంగీకి రింపుమని చెప్పుట, ధ్రుత్తుం- 

వ. అని బహు ప్ర కారంబుల విలవీంచుచు మూర్చితుం జై. ఇక నభ రతునిం గని యంత? 

పురకాంళలు సుస్వరంబుగా రోదనంబు చేని రంత 5 రాజధర్డ ఏిశారదుం డగు 

వసిష్టుండు భాతకుంఛనుయంబును రమ్యుంబును నుణిరత్న సమాకులంబు నగు 
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సీ, 

నికాకు నాభునిసభామండపంబునకు శిమృసహితీంబుగాం జనుదెంచి యందు; 
బ రానా న్తరణసంవృతేం బై బె నకాంచన వీఠంబున నధివసించి శా ద్రాహ్మణక శ్రియ 
వై శుస్ట్లను నుంత్రి నే ననానాయకులను భరకేశశ్రున్ను సుమంత్రులను దోథన 

రమ్మని దూతలం 1 బంచిన వా రట్ల కావింప గజాక్వరథ సంఘటన సం జాశ్రన్వాః 
ఘోవంబు భూనభోంతరాళంబు నిండి చెలంగ నప్పుడు ప్రకృతిజనంబులు 
సభామండపంబునకుం జనుదెంచు చున్నభరతునిం జూచి చేనతలు శ్రత్రన్లు 
ఖునిం జో 3 నభినందించి రాసనముయం౦బున. దిమినాగసంవృతంబును _నీమత 

జలంబును మణిశంఖశ ర్మ ్రరంబును నగు హ్రదంబుచందంబున నందం 3 తత్స 
భాసదనంబు దశరథసుతశోభితం బై తొల్లి దశరథశో భితం బైనయట్ల ప ప్రకా 
శించు చుండె నంత భరతుం డార్యగణసంపూర్ణ యగుసభను బూర్ల చంద్రం 
డు శు క్రబృహాస్పతి ప్రముఖ ప్రకృష్ణ గృవాయు క్ష మెనశర్వరిం బోలఆె ఇెలియ్య. 

నిట్లు రుచి రాసనానీనులగు నార్యులవస్తాంగరాగ ప్ర ప భొజాలంబులం ట్రదో ని 
క యె యాసభ ఘనాపాయంబునందుం బూర్హ చం దృ ప పృద్య(ోకిత యైనరా క్రి 
చందంబునం జేజరిల్లె నప్పుడు మునిశెన్టుం డ గువనిస్టుండు సభాసదు అండ 
ఏను చుండ భరతున కి ట్లనియె, 1698 

ధరణీశనందన ధనధాన్యవతి మైనధారుణి నీ కిచ్చి దశరథుండు. 
విఖ్యాత మగుశ కవిష్టపంబున న కే౫ రాముండు రాజధర జుం డతని 
యాన తి వనమున కరగ నీవింకం బితృభ్రాతృద_ల్ధ తం బె బే నరాజ్యు మిప్పు 
గైకొని వినిహాతకంటకంబుళ నేలు మనఘ ప, ప, ల్యేకసింహాసనాధథి ల 

“జ్య 

తే, నాథ లగుప్రాచుస్టలును దాడీ ణాతుు లును ట్రై 

em 

దీచ్యులు నుదీచ్యులు సముద్ర చేశవాసు 

లమితధన రత్న రాసుల నధికభ క్రిం 
గరము లర్చించి గొల్టు చుందురు మహాత్మ, గ్ర చ 

. నావుడు ధర వి త్రము డనం బొగడం దగకై కయిాసుతుం. 
డావచనంబు క ప ర్రపుట మంటిన యంత చె కోకముూూగ్భితుం 
జై వెస చెలి. దాల్చి గురు నర్మిలి దూజుచు భర్య కాంతకు సీ 
తావిభునిం దలంచుచు. బదంపడి 4 కన్నుల నీరు నించోచున్. 1625 

శోకగద్దదకంకుం డై కలహంససపరంబునం గొండొకసేపు విలపించి పురోహితు 
నుద్దేశించి. 2626 

. అనఘ విద్యాస్నాతు. డా చరిత బ హూచర్యుండు ధీమంతుం డార్యవినుకుం 
డర్హధర్మవిణారుం డగు రామవి ఫోనిాజ్యంబు మౌాదృళుం. డెవ్షం డపవారించు 
దశరథునకు బుట్టి భర్య ౦బునకుః దప్పి భ్రాతృ రాజింబు నేభంగిం గొందు 
రాజ్య మేనును లచ్చి రాముని సొమ్థుగా భావించి ధర్ధంబు౬ బలుక వైతి 



అ యోాధ్యాకాండ ము, స్ో 

తే. 'జ్యేఘ్టండును ధర్మ సం వేదిశ్రేవ్ట ఘు డాది, రాజనహుుపోపముం డగురాఘవుండు 

దశరథునియట్ల యాధిపత్యరబు సేయ, వలవచే శాశతంబుగ వసుధ కెల్ల, 1627 

'ఆ. విను మనార్యజుష్ట మనుచితం బగుపాప, మేను జేయ నోఫ నీయకొనిన 
రఘుకుల పృఖూత రాజులలో వంశ, పాంసనుండం గానె పలుకు లేల. 1628 

శే, కై కచేసిన యపరాధ కార్యమునకు, నీయకొనం జాల నిప్పుడె యిచటనుండి 
దారుణారణ్యగతు. డగుదాశ రథికిలజూంగిలినముస్కరింతుహూ సములు మోడ్చి. 

"క. రాముని దోడ్కొని వచ్చుట, కీమెయిం జనువాండ నతం డహీనగుణాథ్యుం 
డీముల్లోకము లైన నృ సామాన్య,ప్రాఢి నేలం జాలు మహాోత్తా, 1680 

యుడు భరతు (డు డు వనిస్టునితో శీ రాముడే రాజ్యాధిపతి కానలయు. ననుట. రధం 

క, అని ధర్మ మరొ6ది పలుకుచు. దనవాకర్టము లాలకించి 'తద్దయు. టరిపు 

జ్ఞనము  ఫృలకించు చుండగ, మునిపకి కనియెం బ బ్రసన్నముఖుం డై. జ మరలన్, 

ఉ. వరితధర్శ క్రీ రి రఘువరుష్టని గాముని సాధుసన్నిధిం 

్రైర్ధన చేసి శృమ్మణం బురంబునకు న్వెసం దోడి తెత్తు న 

యర్థము గాక తక్కిన జటా+జినము లరియించి కానలో 

సార్థక వృత్తి త్రి లత్మణునిచాడ్చున శాముని6 గొబ్బి యుండేదన్. 1692 

వ, పురోహి హితామాత్యబాంధవు లందబు విను చుండ నాచేర్చువిధంబున సరో 

పాయంబుల బలాత్మ_రించి రాముని బురంబునకుం దోడ్కొని వచ్చెద. 1688 

క, ఇంతకు మును ఖనికులు క, గాంతికులును వమార్షశోధ కాదులు నాచే 

నంతయు బ్రయుక్తులె చను, టంతయు మి రెజుంగరయన్ట యాశ్రాభిరతెన్, 

వ అని యిట్లు "వసిక్టునితోం దగిన తెజింగునం ద్రత్యు త్త తరం విచ్చి సమోాపం 

బున నున్న నుం త్రకోవిదుం డగుసుమంత్రు, నవలోకించి నీవు మదీయశొసన 

నంబునం బురంబులోన యాత్ర, సాటించే బలంబుల నాయితంబు గావింపు 

మనిన నతం డట్ల కావించినం చ ణంబ బలాధ్యుములును బౌరులును సమా 

ప్ప మొనబలయాత్ర, త నాకర్ణి ంచి ఏ "'సంప్రవ్భాష్షచిక్తు ఆ ఆ రప్పుడు యోధాంగన 

నట్ యాత్రాగమనంబు “విని పరదానందభరితొంతకికరణ లై సత్వరం 

బు దమతనువళ్లభులం బ్రయాణంబున కుద్యూ కులం చేసిరి బలాధ్యతులు 

హాయగోరథ స్యంచ నకకటమాతంగంబులచేత సజ్ఞం బై నచమూూా సమూ హాంబు 

చుం బ్రచోదించి రంత భరతుండు గురుసన్ని ధియందు రు సుమంత్రుం జూచి రథం 

చాయి తంబు జేసి తె మ్మనిన నతండు తదర్చననానురూపంబుగా జవసత్వసంప 

న్నంబు తై "ఆ భహయంబులం బూన్ని సజ్జంబుం జేసి తెచ్చిన దానీం బ్రదషీణ 

పూర్వకరయమగా నారోహించి శామదర్శనలాలసుం జై. జ సె న్యస మేతేంబుగా 

వెడలె నప్పుడు సుమంత్ర చోదితు లై పురంబునం గలచ్రావాణకు త్రియవై శ 

శూద్రులును బుత్రమి త్రకళ త్ర శ్రాతృస మేతంబుగా యథా ర్హ్రయానంబు 'లెక్కి 



క38 నోవీనాథ రామాయణము 

యతేనిపిజుందం జనిరి మం త్రిపుర లోహిత సామంతబంధునువ్చొజ్జనంబు లనేక 

శతాంగమాతంగతురంగంబు 'లెక్కి భరతునియ గ భాగంబునం బోన్రచుండిరి 

కాసల్యయు సుమిత్రయు. గ్రైకయుం దక్కి నయంతకపుర కాంతలు రామా 
నయనసంన్భాష్ట లై ల  భరతేనియోాగంబునం జను చుండి రివ్విధంబున. 1685 

రుడు భిగతుఒడు సెన్య సమేతంబుగం బయనంబై వెడలుట. ర్చైుర్యంంా 

తే. భరతశాసనమున రామభాద్రుం జూచం గలిగె నని మేనం బులకలు గ్రముదేర 

నీ, 
చేయిభంగుల భరతునివెంటం. జనిరి వీరు వారన కవ్వేటివీటివారు. - “1636 

సకలనీలాంబుదకొర్టిమలకొ' *మలగాత్రు రాకాసుధాక రోల్లాసినదను 

రవికరోద్దీ పికరాజీవతా మాతు. సోజానుబావహు మహాను భావు 

రమణీయగళు మహోరన్ము_ మ్ ఫీ పాసు సుకపోలు సులలాటు సుగుణజూలు 

స్థిరసత్వుం జారునాసికు దృఢ వ్ర, తు గూఢజత్రు సుదంష్ష?. బి ద్రైసన్న తేజు 

. గాస లేయుని నెప్పుడుగాంచంగలుగు, నెపుడు ఫామింపకలుగునవ్విపులయశళునిం 

జూచినంతనె చనుంగాదె శోక మినునిం గాంచినంత నె విరియు చీకటులకరణి, 

యుడు భిగతు డు గంగానది. జేరుట, చుర్దుం- 

అని బని ప్ర కారంబుల రామునినుహీమంబులు వక్కాణించుచుం దద్దర్శ 

నలాలసు లై వార్షవి జేషంబున నన్నో న్యాలింగనంబు. గావించుఛుం బెన్నిధి 
కడకుం జను చే వేదలిచందంబునం జని .రప్పుడు పురంబునం గలగజంబులలోనం 

దొమ్మిది వేలగజంబులు నజువది వేబరథంబులును లత్షగుజ్జంబులును భరతుని 
విటురదం జనియె ముశ్రాపద్య రాగాదిముణిస ంస్కా_రకులును గుంభకారులును 

సూ త్ర కోర ర్యకారులును శ స్త్రృనివాణోపజీపులును మయూరవీంఛచ్చ త్ర తవ వ్యజనాది 
కాటిమనే గరపత్రూ పజీవ్రులును దంతికుక్య చేది కాది కాంత్యు'త్పదకులును 
ఉడారురత్నాదిరం ధ్ర, కారులును దంతమయపు త్రి, తీ కావీఠశిబికాదికారులును సుధా 
'లేపనకర్త్యకారులును జందనకస్తూరి కాదిసుగరధ్ధి ద్రవోస్టిపజీవులును దె లాభ్యం 
గాదిన్నానకారులును గంబళ ఛావకులును నుద్వే రన కాగులును వై ద్యులును 
భూూపాదివాసకులును ముద కారులును రజకులును గ్రానుప్రథధానులును 
ఘోష ప్రధానులును శైలూములును గాన ర్హకులును వేదవిదు లె లై నబ్రావ్యూణు 
లును మొదలుగాః గలనాగరు లందటుం ే దామ్రుమృష్టాను లేపనులున కేద్ద 
వస్తధారులును సువేపాథ్యులు నై నె పుత్ర దారాదులం గూడికొని గోరథాదీ 
యథార్డ యాన ం౦బు లెక్కి_ సుందరగమనంబున భ రతునివెనుకం బోవ్రచుండిరి 

యి_త్రెజంగునం జని చని యచ్చట రామసఖుం డగుగుహుండు బంధునహీ 
తంబుగా నివసించి యుండు నట్టిశ్ళంగి బేరపురనమిోపంబునకుం జని యందు 
జ కృవాకోపకో భితం బగుగంగానదీసమిపంబున పైన్యంబు ఏడిసె నప్పుడు 
గరగానది విలోకించి భరతుండు సచివుల కి ట్లనియె, 1688 



చ, 

వ, 

క, 

అయాధ్యాకాండము. 89 

బలముల నిచ్చటక విడియ+ బంపుండు నేం డిట విశ మించి స 

ల్ల లితజలంబులం దగ నిలాపతి కౌరి ఏక మాచరించీ ని 

క్చలమతి నెల్లి వేకువనె చయ్యన నీనడి దాంటి పోద మ 

త్యలఘు ఘుపరా క్రమక్ర ము ననర్ల ర్భశిలీముఖు రాము జూడలోన్. 1689 

అన విని యట్టకాక యని యేందజుం చావనజావ్నావీతటం 

బున దతురంగయై న్యముల మూదముతోో విడియించి మించి భా, 

రనిరతు లై యధథార్హ శిబిరంబుల నుండీరి కార్యచింత న 

మ్మానుకులవర్థ నుం డుచితమందిరనుందు నసీంచె నెంతీయున్. 1640 

అంత భరతునిరాక్ యెణీంగి నిపూదనాధుం.డగుగుహుండు తనవారి నంద 

రావించి గంగాతీరంబున సె సై నింబు సాగరసంకాశం బె యనంతం బై మనం 

బున శై న నచింత్యం బై బై యున్నది రథంబునందుం నోవిదారధ్యుజంబు ౫ గనుపట్టు 

చున్నది గావున. 1641 

రుదు గుహుడు భరతునింగహార్చి శంకించి కనవారితో నాలోచించుట. ర్రైర్టుం- 

. ధనకోశంబును దుర్లము ల్బలము వాద్యం బై నసామ్రా జముం 
దనపా ల్చేసీ పిత్యణ మోయుటకు గాంతారోర్వి వర్తింపం బో 
యిననామిత్రుని రాముభద్రు వరల న్ష్మింసింప సాటోపుం డై 

పనిగా తూడు సేనతో భరతం డీపాపాత్తునిం గంటిశే. 1642 

. ఇతండు దురంతేపిక ముం డహీన భుజూబల' శాలి పని ను 

దతభుజసత్వయు క్రి క నరికట్టం దలంచితి మేని క్రుద్ధుం డై 
యతులశరో ద్ధతి న్య న నల సందటం గాటీయ షె పెట్టు గచ మ్ 

రతిశయయు క్తి నొక్క_మొగని నడ్డము కట్టుండు. గంగ చేవ్రులన్. 1648 

=, అనఘుండు సత్య వాది చరితార్థుంయు శాఘవుం డెల్ల భంగుల 

న్మనకు విభుండు మిత్రు డతిమౌనుక్టి(డు గావున నాల్రి లో కపూ 

జూన కాకహానియుం బొరయ కుండువిధంబునం గావ బోలు మో 

రనుప పమబుద్ధి నాక అిపినట్ల యొనర్నుడు కర్ర ర్ల భారకుల్, 1641 

మణతియు మాంసమూల ఫలాశను గరి రకమ్లు బలవంతులు గూడికొని 

యేనూజోడలయం దొకొక్క.. ఢకు బృ త్యేకంబుగాం గై వర్తకళతంబు 

నిలుచునట్టుగా సంఘటించి స్వబలంబులం గూడి పో తారోవితమధుమగాల 

ఫలాదికు లై తిర్గప్ర చేశంబుల రశీంచు చుండుండు భరతుండు రామునియెడ 

నదుష్టుం కనని యిప్పుడ యో సేన నే వుంబున గంగానదిం దవంప నిత్తును, 

రుడు గుహుండు భరతుని జూడ నరుసట. చడం 

అని వారి వారి నయెన్సీ, పనులకు నియమించి రుచ్య ఫలములు మధువు౯ా. 

ఫఘనమాంసము. గానుకం గొని,పనివడి తానరిగె గుహుండు భరతునిం జూడన్, 
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తే, 

ర్ 

రో 

ఇ ల్తెజుంగునం దమకడ శేగుదెంచు, గుహుని నల్బంతటనె చూచి: గురుమనీష 
నంజలి ఘటించి నయవినయజ్ఞు డై డైన, నూతపుత్రుండు భరతుసిం జూచి పలికే, 

అనఘా యూవచ్చునిషా,దనాయకుండు రామసఫఖుండు తడయన్ కము గ 

న్లాన వచ్చు చున్నవా డీ, యనచేం బతి యున్నకందు వది 'బెలియ నగున్. 

. నా విని భరతుడు సంతో,పావిష్కృళతచిత్తుం డగుచు నతని రయమునక్ 
రావింపు మనవుడు6. దడా, జ్ఞానిధి సూతుండు సమ్ముఖంబు ఫఘటించెన్. 1649 

ఇవ్విధంబున ననుజ్ఞాతుం డై గుహుండు జ్ఞాతిసమేతంబుగా భరతునొద్దకుం 

జనుచెంచి నమస్కరించి దేవా యీబేశంబు మోకు గృహారామభూతేంబు 

భవద్దమనాని వేదన ంబున వంచితుల మైతి మే మందజును భవదధీనులము 

గావున స్వకీయం బై న చాసకులంబునందు నివసింపు మనీ విన్నవించెడ వునిపలికి 
వెండియు నిట్లనియె. - 1689 

: ఆర )కువ్క_ముచ్చావచం బనుపబలము నష్ట ప లములమధువు బరి గృహించి 

యిచట నేంజెల్ల వసీయించి యెల్లి తెల్టవాజినంత నెయరుగుముబలయుతముగ, 

అని సౌహార్షనికేమం, బున బలిశెడుగుహునివచనములు విని వదనం 

బున డె దై న్యము దోంపంగ నా, శనితో స్టే పహాత్వర్థసంహి తంబుగల బలిశెన్. 1652 

. పరనుసఖా నీ వొక్కండవె యీోద్భశం బగునై సైనస్టింబు నభ్యార్చింప నిశ్చ 

యించితివి గావున రామునియందు నీకుం గలభ_క్లిన్నేవాంబు లెల్లవాగికిం 

"దెల్లం బయ్యె నీయాదరణంబువేతనే యీ మందజుము నీచేత నర్చితు ల లెన 

వార మైతి మిది దురత్యయం బగుగం గానూపం బీజేశంబు దుష్ప? వేశం 0 జే 

మార్షంబున భరద్వాజాశ్రమంబునకుం జనియెడ మనిన విని గవానగోచరుం 

డగుగువాుండు కృతాంజలిపుటుం డై నేం ద్రా యేను ధనువ్మంతు లై "లె నమచీ 

యజ్ఞాతులం గూడి నీపిటుంద నరుగుదెంచెవ “న్యు ఇనాసమేతుండ వె చను. 

టకుం గారణం "బేమి మహాత్తుం డై నరాముని కఫకృతి నేయుటకుం బోవు. 

చున్నవాండ వని సందియంబు వొడము చున్నయది యనవుడు గగనంబు 
మూడి నిర్మలుం డగుభరతుండు వెండియు గుహానిం జూచి శ్ర క్ల క్ల వా కష్టంబుబ 

ని ట్లనియె, _ 1658 

యుడు భకతుండు గుహునకు నిజాగమనకారణము6 'దెల్పుట. శుశుం- 

. అనఘరాభఘవు(డు నాకన్నయుంబితృతుల్యుండా చార్యవరు(డు నియానుకుండు 
వందనీయుండు సదావర్ష నీయుండు గురుం డమ్మహోత్షుని చరణాబ్బములకు 

భ_క్రితోం బ్రణమిల్లి ప్రారనం గావించి దండకారణన్టిముధ్యముననుండి 
మరల దోడా,ని"ః వచ్చీ “మహిత రాజ్యపదస్థుం 'జేయంగం గోరి యాసేనలసహాడి 

ఆ. పోవుచున్నవాండ బొంకు గా దీమాట, నము మదికి సందియమ్లు వలదు 

కలియుగంబు గాదు కల్లలాడుటకు నీ జెందమందు వంక నొంద వలదు. 



అయోధ్యాకాండ ము. 891 

వ అని పలికిన సంహృష్టచిత్తుం డై భరతున కి ట్లనియె. 1655 

ఆ, అప ప్రయత్నలబ్ధమై నసామ్రూజ్యంబు, నవల ద్రోచి పుచ్చి నందువలన 

దశెరథేం వ్రతనయ ధనుషండ వై తివి, త్వతృమాను. డొరుండు ధరణి లేండు. 

"తే. గవానమునం గృఛ్ర)గతుం డై జ నకౌసలేయు 
మరల దోడొ,ని వచ్చుట కరుగు చున్న 

డ నని పల్కీతివి గాన వసుధలోన 
నీయశము శాశ్వతం బయి నెగడు నధిప, 1657 

ఆ. అని బహూకరించెనంతసూర్యు (డుగ్రు కె, రా త్రిదో (చెండమము గ మైభరకతుం 
డచట సంధ్య వార్చి యనుజయుతంబుగా 6 బర స్లాశల్పమందు బవ్వళించ 1658 

వ, అప్పుడు శ్ కానర్హుండును కోకమూల పాపళూన్యుందును నుహోత్తుండు. నగు 
భరతునకు వాగగోచరం బై నరామచింతామయశో కంబు సముపస్థితేం బయ్యుం 
బదంపడి కోటరసంసకృవహ్మి వనదాహాభిత స్పం బె నపాద పంబుంబో అశోకాగ్ని 
యంతశ్షాహంబున భరతునిం దపింప జేయు. చుండె నిట్లు భరతుండు సూ 

ర్యాంశసంత ప్ప పండే నహి నువంతుండు పీనముంబుం బోలె వో్రాన షనుంభవం 

బైన స్వేదోవకరబును సర్వగాత్రంబులవలన నించుచు ధ్యాననిర్ల రశిలాసమూా 

పాంబును వినిశ్ళ ఏసికభాతుసంకుబంబును దైన్టాపానపసంఘంబును నోకాయా 

సాధిశ్ళంగంబును బ బ్ర మోహానంతీస శ్హీంబును సంతాపౌపషధి వేణువు నగుశోక 

నై లంబుచేత నాక్రాంతుం డై నిట్టూర్పులు వుచ్చుచు లోకాఫవాదంబునకుం 

దలంకుచుః శె శేీయి చేని నదుర్శ ంత్ర, ౦బునకు నిండించుచు దశిగథునిం దలంచి 

కన్నీరు నించుచు రామభద్రు నెస్వేఫంబునం జూతు నని తనలోనం దాను లజ్జిం 
చుచు నతేనిచి త్తంబు నకయటకుం దగినయుపాయం బూహీంచుచు వెత 

యూథం బె బె నవృషభంబుభ ంగి నా ౦పించుచు సాద యజ్వరార్హి కుండై సుఖం 

బెటుంగక యేకా గచిత్తుం డై గృహపరివారసహితంబుగా దుగఖంచుచు. 

ని ట్ల నేక ప్ప కారంబుల విలపించు చున్నసమయంబున గవానగోచరుం డగు 
గుహుండు భరతుని: దగిన తెజింగున నాళ్వాసించుచు రామునిమహాోను భావ 

తంబు బ్రశంసించుచు నంతేకంతేకుం బ్రసంగవశంబున లత్మణుని సుహృచద్భా 

వంబు వక్కా_ణేంఛుతీలంన్రన ని ట్టనియె, 1659 

రుడు గుహుడు భరతునికి లక్షుణుని 7 సౌహార్షం బభినర్థించి చెచ్వుట. శ్రాఢాం- 

+ అనఘూ రాముకు పరక ర్లతల్పమున భారాసయుక్తు కుం డ్ పవ్వళిం 

చిన దద్రకుణ మాచ ంచుటకు6 బ బ్రస్ఫీతాంబకాను లా 

సనముం గ్ల కొని కన్ను మూయక సుషోసంరంభి యై యున్నస 

జ్ఞనసన్మాన్యూ సుమి త్రపట్టిం గని నే సంతాసపతప్తుండ నై. 1660 

వ. 9 ట్లంటి. 1661 

ఈ 
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జే, ఛానుకులవర్యిచాడు మిోపర్త రృతల్ప; మింపుమెజ యనీకొజకుం గల్పింపంయుడిర్చు 

నిందుసుఖని ద్ర చేయుము సరదియంబు, వలదుసుకుమారు(డవ్ర విన్నవోల్తోప్వ్, 

చ. అనఘచరి త్రి, నీదుకృప నందిన వాడను గాని సజ్జనా 

వనగుణధుర్య యేను గడవాండను గాను సుమయ్య యోానిశం 

బనివడి బంధున్రు ల్పకులు భ్రాతలు సై నము గొల్వ ని నిద్ర మే 

ల్కనియెకునంత దాం మిము గాచెదం గంటికి అెప్పశై వడిన్. 1683 

కే, నాకు రామునకంు మని ప్రియుండు 

వసుభలోపల నన్యు( డెవ్వాండు లేండు 
చేవ యా యర్థమందు సందియను వలదు 

పరం నీమ్రోల బొంకులు పలుక గలనె. 1664 

క. రామునియను గ్యవాంబున, నీమిహిలో యశము సౌఖ్య మిసంపదయు 
న్సేమంబు గలిగె బ్రియసఖు, భామాయుతు నిక్ముహోత్షు. బరిపాలింతున్, 

తే, గవానసంఛారకుళలుండు గాన నాకుం జలియన నాకింత లే డిందు ధీరవర 
భండనంబునం జకురంగబలము నై న, సరకుగొనక వారించెద సత్య మింత. 

ఉ. నా విని యాకకుల్ స్థపలనాథుండు న ౌ న్చరికించి పల్కెె నో 

భూవినుత ప్ర , తౌప విను ముజ్జగ మేల జాలునట్టియీ 

భావజసన్ని భం డిచటం బర్లః తలంబునం గూర్కు._ చుండ నా 

శివధి ని ద్ర వచ్చు సుఖ మేటికి జీవిత మేల చెప్పుమా, 1667 

కే, సంగరంబుల నవ్వాండు సకలనిర్ల 

 రాసుకుల కై న రశ్నీంస నలవి గాక 
'యలరు నారామవిభుండు సీళకాన్వితముగ 

చేడు తృణతల్పములం గూర్కి._నా౭డు కోంకు, 1668 

"లే, ఘ్రనతపము చేత వివిభయాగముల నేత్ర 
దానముల చేత సకలమం త్ర ముల చేత 

క్రాప్తుం డై తుల్వగుణుం డయి పరాం గాన 

జనకున కతి పి యాత్మ జుం డనఘ యితండు, 1669 

ఆ. అట్టిరాఘవాన్వయ వ ప దీపకు డై న, యితడు ఘోరవనికి నేగు చుండం 
గాంచి తండ్రి మైన గవ్వారీపక్ మను, న నెడుమాట సందియంబు గాదె, 1670 

॥ వితృమరణా సంతరంబున మేదిని యనాథ యె యుండం గలదు. 1671 

, సాంద్ర భంగి నంతళపురసతులు ఘోర, కోకరోదన మొనరించి సొలసి యూర 

కున్న  నోపరతీనాద మై యుండు రాజు సదిన మిపు డని తలంచెద సచివవర్య. 
క, మాయయ యనియు గాసలయ్సు మాయమ్షయు నేంటిరా క్రి మవానీయగుణ 

శ్రీయుతుల మమ్ముల గానక, పాయక రమీపగిది వీట బ్ర ఏ దకుదు రకటా, 1678 

el లె 



తే 

ఆ, 

"లే, 

"తె, 

"వ. 

అయోధ్యాశకాండము, 398 

వీర్రవరుం డై నతనయుని విపినయా త్రం 
దలంచి కోకాగ్నిచేం గ్రా ఇ లగి తనువు" పఏడుచు.. 

గానీ కౌసల్య మని తయండం గలదె యింక 

నాయమవితాన మాయమ్మ యడలుం గాదె; 1674 

గృద్దన భామోక్వోరు డా, , యిద్దజముద్దియలపాటు హృదయంబున( దాం 
చద్దయుం జింతించి ఘునవ్చి పద్దశం బ్రోకించి మేను -బాయు నిజముగాన్. 1615 

ఇట్టిమాట దలంప. నెంతయు హాసం, యవియు చున్న దట్టియడలు మౌని 

సన్ముదమున నేడు జొమ్మునం జె య్యిడి, నిదృవోవ నెట్లు నే రు నయ్య. 1616 

వను లే కున్న మజ్జనయి శ్రి, 'వీన్న, కొడుకు “పక్షి ంచి జీ 
యీానుహాత్తుండు శేకన్న 'పే-తవరేణ్య, యేకసుత 

రామభద్రునిం గోసల రాజ్య పట్ట, భద్రుం జేసి మనోరథ ప్రా వి గాక 

మున్నె థౌపతి పరలోకమునకు బోవ్రుల గార్భమంతయ వ్యర్థమైకడచె నకట. 

అమ్మహాత్తుండు మావచ్చునందాంక మని యుండం డేని యతని సంస్కరించి 

 ఛర రతాదులు సిద్ధార్ధ 3 లై రమ్యచత్వర సంస్థానంబును సువిభ క్షమహాపథంబును 

రమ్య ప్రైనా దాసం పన్నంబును సర్వరత్న విభూవి.తంబును గజాకరథ సం చాభం 

బును దూర్యనాదవినాడితంబును సర్వకళ్యాణ సంపూ ర్షంబును పృూష్టపుష్ట 
జనాన్వితంబును నారా మోదాానసంపన్నంబును సమాజోత్పవసంకులంబు 

నగుసా శేతనగరంబున స సుఖంబు లనుభవించు చుండుదు శేను సమయకాలం 

బతీతం బగు చుండం గృతీ.ప ప్రశిజ్ఞుండై సేమంబున నున్నరామునిం గూడి మర 
లం బురంబు! బ్ర వేశించు భోగ్యరబు. గాంతునా యని యేతాదృశంబు లగు 

_" దుకిఖాలాపంబులు నాతో నాడు చుండ నంతలోనం బ బ్రభాత కాలంబయ్యె నంత 

'రాముండు మేల్కాంచి తానును లత్షణుండును నిమ్మహో పహానదీతీరంబున జటా 

వల్క్య.లంబులు ధరించి బాణ బాణాసనక్చపాణంబులు ధ ధరించి వ్య వేశ్షమాణులై 

నీతానహీతంబుగా నిమ్మహోనది ను త్తరించి గజయూథ పులచందంబున సుఖ 

'వీలం జని రని యిట్లు గువాుండు రామవృత్తాంతంబును లత ణుని పరిదేవనం 

బును సవి స్పరంబుగా నతీంగంచిన విని సుకుమారుండును వుహాసతు తు పండును 

సీంవాస్క_౦ధుండును మహాభుజుండును బుండరీకవికాలాముండును దరుణుం 
_ డును బ్రయదర్శనుండు నగుభరతుండు స్వ్వాభిలమీత కార్యసంకటంబు సంజాతం 

బయ్యె నని చింత నొంది ముహూ రమా త్రంబు పరమదుర్శనస్కు ౦జై పదం 

పడి తోత్ర విద్ధం టై బె వమహాద్వీపంబుకై వడి: బుడమిపయిం బడియె నతని, 

దురవస్థ హెచ్ యాసన్నస్థితుం డై నశత్రుఘ్నుండు శోకకర్శితుం డై యతనిం 
 గొణగిలించికొని యూ చై ఎర్నాదంబున రోదనంబుం జెయుచుండె నయ్యిద్దజం 

బరికించి భర్త ఎవ్యసనకర్శిత లగురాజకాంతలు హాహా కారంబులు సేయుచు 

0 Cn 
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ధరణిపయిం బడి దీర స్వరంబున విలపించా చుండి రప్పుడు తపస్విని యగుకాస 
ల్య శోకలాలసుం డై నభరతు ననుసరించి యుపగూహనంబుం జేసి కోకా 
యాసవి శేషంబున విలవించుచు ని ట్లనియె, 1679 

-ంధ్రుర్దు కౌసల్య భికతు నూజడించుట. చుణ్రుం 

చ, అనఘ చరిత్ర నీతనువు నంటవు రోగము లిప్పు డీకులం 
బునకు విభుండు నీవు తలపోయంగ. ప్రాణము నీయధీన మా 

మనుజవిభుండు పోయిన గుమారుంటు కానకు చేగిన నృహీ 
న్నినుం గని యింక మాకు గతి నీవె యటంచు. దలంచి మదిన్, 1620 

తే, ఒకలం ట్రాణంబులు ధరించియున్నదాన, నట్టిధీరుండ నీవ భె భె ర్యంబు విడిచి 
యివ్వ్ధంబున దుగజంప నేమి గలుగు, నిచట వు మ్థాదరించువా రవ్వ రింక, 

ఆ. అనఫు చరిత లత్యణున కుం గీజేమేని, వినగ బడెనె  యేకతనుజ నైన 
నాదుప్ప శ్రి తకునకు నాతినీతక్రుం గానీ, కహ మేమి వింటి కాననమున. { వివి 

ర అనియిట్లు పెక్కు.విధముల, జననులు లవింప నాశ్వోసన మించుక పొం 

ది నితాంతశోకుం ౩ వై గుహుం గనుంగొని యిట్లనియె నతీండు గద్గద ఫణేితీిన్ , 

ఉ. ఓయి నిషపాదనాయక సమున్న తిక ను నాంటికేయి తా 
 నేయెడ నుండె రామవిభుః జెచ్చట్ నుండె మహీజ లత్షణుం 
'జేయడ నుండె నేని భుజియించిరి, యెట్లు వసించి కెంకయు 
న్నాయెడం గూర్త్యిం జేసీ కరుణ న్వినివింపం గదయస్ట నావుడున్, 1651 

ఆ. గుహుంయహృన్టుండగు గుచు కోణీశసుతుంజూచి, యోమహానుఫోన రాముండిచట 
రుగు చేర నతని కాహోర మిడుటకు, నన్నమును ఫలంబు లర్థి 6 గొనుచు. 

తే, సఖులతోలసాడీి యెనట్లు చని ముదంబు, వెలయ నా ెచ్చినపదా్థవిసరమెల్ల 
భక్ నర్పించుటయు ధర్మ యు కి క్ నన్ను, గరిమమన్నించి యవియన్నిపరివారించి. 

వ. మేము చానంసు సేయవంయు గాని ప్రజిగృహింపరాదని నన్ననునయించి, 
_ంధ్రుద్దు. గుహుండు గరత్రున కంస దీకరమూ లం మననండు రామళ య్య జూపుట చలం 

తే. లక్షణుండు తెచ్చి యిచ్చినరమ్యు గాంగృతోయ మింపారంగ్రోలి సీతాయుతముగ 
నౌపవాస్యంబు సలిపి తేమో*రిగ్రంకు, నపుడు న సంధ్య నుపోసించి యంతమింద, 

వ, సౌమి త్రి విరచతకుశ తీల్పంబు మీద సీతాసమేతంబుగా నధివసించె నంత 
లవ్షణురేడు పఏమలజలంసుల6 దదీయచరణంబులు గడిగి తడి యు త్తి కొండొక. 
కప్పు నానా వధకు రూంలు గావించి పదంపడి జ్యాఘాతవారణాంగుళిత్రాణ 
వంతుండై శరస ంపూర్ణంబు శై లై వతూణీరంబులుధరించి సజ్యం బై న కార్షుకంబు 
"శీలం చాల్చి శయనష దాహోంబులు వర్ణించి "రామునిసమిపంబునం సాలిచి 
యుంజె నేనును జాపబాణధరుండనై యతేంద్రి తుండ యా త్హకార్చ్యుకు లైన 
జ్ఞాతులం గూడి మహేం ద ద్రకల్పుం డగుళూమునిం బరిపాలించుచుం దదంపికం 
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బునం గొలిచి యుండితి రాముండు పవ్వీళించుటకు రచించినతృణతల్పం విచె_ 
యింగుదీతరుమూలంబున నొప్పు ్యరాన్నది ఏలోకింపు నుని భరతునకుంజూపిన 

నతండు మం త్రిసహితంబుగా నమ్మహీరుహమూలంబునకుం జని యచ్చటనున్న 

తృణశయ్యి నవలోకించి కన్నీరు నించుచు జనయిత్ర్రుల క్ర ట్రనియె. 16s9 

. గుటుతుగం దల్జులార కొనుంగొంటిక రాముడు నాంటిచేయి తా 

నిరుపనుధర్శయు._క్తి శయనించిన కర్క_శపర్ట తల్ప ను 

ప్పరమనుఖార్హు 6 "డంచితకృపాలుండు ప స ద్మ్రరథాత్య జండు నుం 

దరసుకుమూరుం డిట్టిక రినశీ తి యు బవళింప నర్లు (జో 1690 

రురు భరతుడు శ్రీ ముండు శయనించి వినత్సణతల్పంబు జూచి దుగఖించుట, ర్రుధాం- 

. సరసపదార్థము ల్లుడిచి సన్నపుటొల్లియః గట్టి దీ ప్పహే 

మరచితసోధ భాగముల మంజులశ య్యలం బస్వలించు న 

పృరమసుఖోచితుండు జలపానము. జేసి మహీజమూలనుం 

దిర వగుపర్శ తల్పమున చేకరణి న్వసియించె నక్క_టా, | 1691 

పుప్పసంచయచి త్ర తములు చండనాగరుపరివుళ యుతములు పాం డరాభ్ర 

సందీ ప్పములు శుకసంఘరుతంబులు మంజులా స్తరణసమంచితములు " 
కృత కూనుకుడ్యంబు లతిగీతవంతము లే చ్రేమరాజత రమ్య భూము లద్రి 

కల్పరబు లగునవ్య కాంచన ప్రాసాదసౌోధవిమాన రాజములయందు. 

తే. గాహళవిచిత్ర రవమృదంగ స్వనములు సూతమాగధ గాయక స్తుతిరవముల 
సంప్రబోధితు. డగు రామచంద్రం డిట్టి, కఠినధారుణి ప్రై నెట్లుగా వసించె.. 

కే, లలితసుకునూరతను. డై నరాముం డేడ్క రేయిం గఠినోర్వి పై బవ్వళించుకేడ 

నుదకములంగ్రోలి యుపవాసముండు కడ, నకటస్వప్నంబుగాక యథార్థమగు నె, 

శే, మూండులోకంబులు భుజా గృమున ధరింపంజాలినట్టియినాన్వయస్వామి కిట్లు 

వ, 

క 

కఠినమేదిని వసీయింపం గలిగె నకటుకాలము దురత్వయం బెంతేఘనున కైన 

ఇది మహాత్తుం డగురాముండు పవ్వళించినతృణతల్పం'బు కఠినస్గండిలంబుమోాం 

ద రచింపంబేడియున్న దిచ్చటితృణం బంతయు6 దదీయ గాత్రంబుల చేత. వమర్డీ 
తం బై యున్న దని పలికి వెండియు ని ట్లనియె. 1695 

. పోండిమితో విచేవాప లీపు త్రిక నై యజరాజసూళకికి 

డలి నై జగజ్జనమనోవారు రాముని “జెటం బట్టియుక్ 

నేం డేటు  కష్టముల్ పడితి చే నని జానకి ీడ్వలః బోలు నీ 

జాడచె యంత నంతం గనుపక్షై. దదంజనమి శ తాశ్రువుల్. 1696 

ఆభూసుత యిచ్చట ది, వ్యాభరణో వేత యగుచు నటు నిద్రింపం 

గాం బోలు నంత నంతేన, శోభిల్లెడుం దత్సునక్ల సు సుందరబిందోల్. 1697 
కే, మతియు నిచ్చోట భూపుత్రిమగనింగూడి, ధా 'తేకా శేయపరిధా నధారుణిపయిం 



896 గోవీనాథ రామాయణము 

బనవ్వుళింపంగం బోలు తత్పటనివిస్ట్ర, తంతుసంతాన మంతంతం దజచు దోవ, 
చాల గోల మువరాలు నుహానుక్కు మూరి మేదినీకుమూది యిట్టి 
కశెనభూవియందు 7 గాత్రం జు వై చిన, గందునశిలలు చాక నంద కున్నె, 1699 

పుట్టినది మొదలు బంగ, తొట్టియలో నూంగుసతికి దు సరముగ నేం 
డ్ట్ట దురవ స్థ దొరకొ నెం, గట్టా "దూక్సి త్త త్ర యెన కై కై కకతమునన్, 1700 

సతియు సుకుమా౭యునో సుఖోచితయు నైన 

జనకోనంవని నిజనాథసహిత యగుచు 
బరంగ నీతృణశయ్య వె. బవ్వళించెం 
గాంతలకు భ్ర ఎ్రశేయ్య సుఖంబు గాదే. 1101 
ఆభాము(డు నుత్కతమున, చారయుతుం డగుచు నిట్టితల్పముమిందం 
గూరికెం గావున హోయీ కారణమున. గడునృశంసకరుండ నై తిన్. 1703 

. సరసుడు సార్వభామకులజూతుండు సర్వ జగల్సి9 యుండు వ పు 
ణస్టర తుండు ప్త నేత్రుండు సుఖాస్ట (కు సత్చి/యదర్శనుండు సుం 
దరతనుం డె డై నరానువ్రః డనానుయ రాజ్య సుఫంబు మాన తా 

నణమజి యింతి తేక కక్నావని నెట్లు వసించె నక్కటా. 1708 
మటియు విహనుకాలంబుసన నన్న యగురామభద్రు ననువ ర్రించి (ప్రీయదర్శ కుం 
నును మహాోభాగుండు నగులక్షణుండు ధన్యుం “డయ్యెం " బక్యనుసరణరబున 
నై దెహీ కృ తార్థ యయ మనము రామఖిహీనుల మై లోకవి డ్వోమ్యల మై మెతిమి 
రాఘనవుం కరణ్యగతు 0 డగుచుండ విశ్వం భరకర్ల ధారహీ నయన నానచందంబు 
న నాయకరహితయొ తోంచుచున్నది నళరథుండు స్వర్లగతుండ గు చురోశరాముం 
డుకానకుంబోవుచుండ నివ్వసుంధ రాధి పత్యంబునే సయుట కేపాపాత్తుందు సమ్మతీం 

_ చు రాముండు ననవాసగతుం శయ్యును విశ్వంభర తదీయ భుజవీర్యాభిరశీ త 
గాం కలంచెద విహీ హానప్రా కారరకు యు నసన్న డాశమాతంగయు న పావృతపుర 
ద్వారయు నరవ్న్శతయున ప వృవ్యాష్టబలోవే తయుసాధనవిహీనయుదుర్ద శాపనయు 
ననావృ చయు సె సై నరాజభాని "శత్రు వులైన న వీషకృతం బె నభత్యంబుంబో లె. 
బరివారింతురు గాక గై కొనం వలరతుశే యవి యన్నియు ; న ట్లుండనిండు' నేండు 
మొదలుగ నేను జటావల్మ్కలధరుండ నై నిత్యంబును ఫలమూలంబు లుప 
'యోగించుచు. దృణళయ్యమిందంబవ్వుళించుచు రామకృతవనవాస ప్రతిజ్ఞను 
నాయం దారొ పంచుకొని రామారంబుగా. జతుర్షశవర్థాత్య న కాలంబున రా 
మానువ్టీతవ్యతిరికో త్త తరకాలంబు వేనంబున వసీంచెష నరహువ్వన నారఘువుంగ 
వునిప్రల్శిక్స వంబు మిథ్యాభాతంబు గా కుండు శత్రు ఘ్నుండు నాయట్ల దృశం 
బంగీకరింఛ యనువ రించి యుండు రాముండు లత్షణనహితంబుగాద్విజశ్రే ప షల 
పే సామా బరింబునం డభిషీ కు కుండ డై యయోధ్యావురంబు బరిపాలింపరగలం 
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డేశాదృశం బె నమన్శనోరథంబు "దేవత లందజు సఫలంబు6 గావింతురుగాక 

రాముండు నాచేత బవాు స కారంబులం బ్రసాచ్యమాసుం డయ్యును మత్చా? 

ర్ధ్న నంగీకరింపండేని యవమ్మహాత్మునితోం గూడ వనంబునం జిరకాలంబు వసించి 

యుండెద నద్దయాళుండు శ నన్నేల యువేట్నీంచునని యీదృశరంబు లగుశపథం ' 

బుల. బల్కుచు నంతలోన. బ్ర భాత్రకాలం బగుటయు. గాల్యికరణీయంబులు 

దీర్చి శత్రుఘ్ను నవలోకించి యి సటనియొ. 1704 

. కమలా ప్తుం డుదయించె నింక మసలంగా నేటి కిచ్చోట వే 

గమె యివ్వాోహిని దాటి పుణ్యరతునిం గాకుత్ స్థునిం గానం బో 

దము ప్రాణోపమమిత్రు€ డైనగువ నందం బొబ్బేం దో క్రమ ని 

.క్కము నా కీనిశ ని నిద్ర లేదా 'మిగులం గార్యాతురత్వంబునన్ 1705 

. అని యిట్లు భరతునొచేతం ఒ బ్ర'వోదితుం డై శత్రుఘ్నుండు నదీసంతరణార్దంబు 
థి 

వేగిరపడు చుండె నట్టిసమయంబున. 1706 

ప్రాంజలి యె గుహుం డారఘు, కుంజరుకడ కరుగుదెంచి గుణరత్ననిధీ 
కొంజక నీచే నిచ్చట, రంజిత మొ యొప్పెం గాదె రాతి, సుఖద మె. 1707 

yan (WU 0 

..నా విని భరతుం డతనితో, నీనాడినయట్ల యయె నిక నన్నం గనం 

బోవంగవలె సత్టరముగ, నావికులం బిలువ సంపు నడ దాంటుటకున్. 1708 

అన విని గుహుం డాతనిశా, సనమున6 బురమునకుం బోయి జాతుల వెస న 

ప్పనిక్ నియమించుటయు వా, రనుపనుచాతుర్య మహి మ నందజుం బెలుచన్. 

రుద ఫిరతు6డు సేనాసమేతంబుగ నోశలెక్కి_ గంగానది దాంటుట, చురుం 

. గుహువచన ప్ర కారంబునం దొల్లింటి యేనూజు తు ద్ర నావలను మణేియు నీ. 

చి త్రపటనందీ పిధ్వజాలంకృతదృఢ సంధిబంధపర్యా స్త పర ర్లథార యు క్షోచారుఫ 

లకభి_ర్తినమావరణపరిమిత వాతమహాఘంటాధరవరా స్త సరణో చేత స్వ నీ కాఖ్య 

నౌశతంబును సన్నద్ధంబుం జేసి తెచ్చి రంత గుహాం డయో్య్యోడలలోనం 

కాండుకంబళ సంవృతయు వార్ష జనక కింకిణీఘోమష యు _క్తయుం గల్యాణియు 
నైన స్వ _స్తీకవిజ్టేయనావ నాకర్షి ంచికెచ్చిన భరతుండుళత్రు ఘ్నసహీతంబుగా. 
దాని నారోహీంచె నంతకు మున్ను సమాగతు లై నపురోహితులును గుఠువు 
లును బ్రాహ్మణులు నారోహించిరి పదంపడి కౌసల్యా ప్రముఖరాజకాంత లారో = 
హించి రనంతరంబ శకటంబులు నాపణస్థపదార్థంబులునుందగినయోడలయం 

దునిచి రప్పుడు సేనాసన్ని వేశంబు గావిం చువారికలకలంబులును నవతరణ ప్రచే 
శంబున డిగ్గువారిఘనారావంబులును నుపకరణంబు లందుకొనువారిమపహోనా 

దం౦బులును నింగి ముట్టి చెలంగ ని ట్ట యో్యూడలు కొన్ని నారీజనంబును గొన్ని 

వాయంబులను గొన్ని మహామూల్యంబు లగురథశకటాదియానంబులను గో 
న్ని యుష్టా/శ్వత రాదియుగ్యంబులను గొన్ని నానావిధజనంబులను గొన్ని 



898 నోవీనాథ రామాయణము 

రాజనందన పురోహితాంత?పురకాంతలను వహించి పతాకావంతంబు లై స్వ 

స్వదా శాధిష్టితంబు లై లె ముహావేగంబున. నన్నుహోనది ను త్తరించి యవ్వలికేఠం 

బున నందణ డించి నివృ త్త తంబు లయొస్ట నప్పుడు చాళ శ్రేష్ట నులు ని నివృ త్తిసమయ 

భోరావరోపణల ఘుత్వజనిత సౌకర్యంబున జలంబులందు నౌకల జి త్ర గమనం 

బుబ నడవించుచు మరలించిరి సపతాకంబు ల నగజంబులు గజూరోవాకులచే 

తం బ్రవోదితంబు ల సధగజంబు లె నజంగ మపర్వతంబుల చందంబున నందం 

బగుచు నన్ముహోనది నుత్తరించి చనియె నప్పుడు కొండ జోడలచేతను గొం 

దు ప్ల వంబుల చేతను గొందటు కుంభఘటంబులచేతను గొందజు బాము 

రుడు భరతుడు నసిస్టబుత్విస్టన మా త్రేసహి తుం డై భరద్వాజమహార్షి ని సందర్శించుట రుం 

వులచేతను గంగానదిని దాంటి రి ట్ల౦దణు సుఖంబుగా నమ్మహోనది ను త్తరించి 

మై త్రముహూర్హంబున కను త్రనుం బై నప్రయాగవనంబునకుం జని రంతమహా 

తుం డగుభరణుండు బలంబుల నాశాగ్టసీించి యభాసుఖంబుగా నొక్క చోట 

నిలువ నియమించి రమో్రటజవృవషుండం ైనభరద్వాజాశృమంబు దవ్వు 
లంజూచి ధర ర్యజ్ఞుండు గావున నోశమా త్ర దూరంబున రథంబు డిగ్గి న్య_స్తక స్త 

పరిచ్చదుం డై మెమః సరిధానస౦పీతుం జ పురోహితు ము న్నిడికొని బుక 

గ నపరివృతంం డై. డె పాడసరిబారరిబున నమ్మహామునిసమోాపంబున కుం జనియె 

నప్పుడు బృహాస్పతినందనుం డగుటవలన జేఏపురోహీతుం డగుభ రదాగ్టీజుండు 
వసిష్టుని దవ్వులంజూచి శీను?౦బున దర్భాసనంబు డిగ్లి శిష్య లర్హ్భంబు. గొ 

ని వెంట నరుగు జేర సంభ్ర మంబున నెదునుగా. జని 'వనిష్టునితోడ సుహళ్చ 

ల్లాపంబు. గావించి భరలనిచేత నభివాదితుం డై యతని దశరథ పుత్రునింగా 

నెజింగి యయ్యిద్దజ కొర్చన్టపాదర్టింబు లొసంగి పలంబులిచ్చి దశరభునీవృ త్తం 

శాటింగినవాం డగుటవలన నతనికుశలం బడుగక కులబలపురకోశమం త్రి మిత్ర 

బాంధవ్రులయందుం గుశేలం బడి గిన నవ్వసిష్టుండును భరతుండు నందజు. 

గుశలం బని పలికి వెండియు శరీరాగ్నిశిమ్యవృవపవీ మృగంబులయందు( 
గుశలం బడిగన నమ్మహోత్తుండు సర్టంబును గుశలం బనిపలికి రామవిషయ స్నే 

హూబంధంబున భరతున కిట్లనియె. 1110 

-ంర్టుర్లు ఛరజ్వాజమహర్షి భరతుని దూజుట. ర్రూస్తుం- 

ఊఉ. అగ్రజు డై నరాముని యనానుయరాజ్య మధర్మయు క్రిచే 

వగ గతం జేసి పుచు కాని యంతటం బోవంగ నీక ఘోరన 

తో ననంబులోం దికుగుచుండెడియమ్షహనీయమూ _ర్షి వె 
నా గ్రవావృ ర్తి తిం బోవం దగునా నిను. జూచిన శంక దోంచెడిన్. 1711 

క, పుడమియు రాష్ట్రము నగరము, గడువడ్షి మాయమ్మ మున్నె కై కొనియె బదం 
పడి యాతనిజీవితమును, గడిమి న్నీ వవహరింపంగా గా వచ్చితివ్ 1112 



క్ర 

అయోధ్యాకాండ ము, 899 

కాంతానియు క్రుం డై భూ, కాంతుండు కాంతారమునకుం గఠీనతం జను వు 

న్నంతనె వచ్చినసీతా, కాంతునిదే కాక, తప్పు కై కడె చెపుమూ. 1718 

అని పెనుగొజవిం గాల్చిన, యనువున నిట్లాడ భరతుం డారాటమునం 

గనుంగొనల నశ్రుక ణములు, చినుక౫ ని "ట్రనియెం దల్లి నేత కడలుచున్. 

. అనఘ కృతఘు నట్ల యకటా నను దూాజ (౫ చేల నా తెజుం 

గనిశము పరుల నుహాోత్తుడు పుణ్యచరిత్రు, శత్రుం డై నశా 

మునిననయాత్ర నించుక యు భూతతతు ల్ల లుటీగా చేటుంగం గా 

దని మది నవ వ్య బేని భవదం మ్రీసరోజము ముట్టి వ ప్పెదన్. 1715 

. అనిశము సత్టధర్శ ములయం దనుర కుడ నయ్యు నాజికిం 

దనయు(డ నయుష్టి రామునకు దమ్ముండ నయ్యు వసిష్టమౌనిచే 

ననవరతంబు వికీ తుండ నయ్య్రనుం గ. శె కరు బుట్టినందునం 

బనివడీ యిట్టినిందలకు. చాత్ర మనై త్ నిం శీను సేయుదున్. 17116 

ంయుయై భరతుడు భరద్వాజమహాక్షి కి 6 దనయ పరాధత్య్టుము 'చెల్పుట. శుశుం- 

. వగ వేల లోకనిందకు, జగతీపతి మాళిరత్న చారుపదాబ్దుం 

డగునన్న శగ్గుం జేసిన, భగవంతుండె యెజింగి యుండు భవ్యగుణాభ్యా. 

మహాత్తా నీవు త్రి తి కాలజ్ఞుంశ వయ్య్యిను న న్నిట్టినానింగా. దలంచుటవలన 

చేను వ్యర్థజీవితుండ నై నె తి నాయందు దోషగంధం. బించుక యెన లేదు మొ 

రెట్లు కర్ణరేతోరంబుగా.. బలికితిరి దీని శే నేవి మాటు వల్కువాండ మద 

సోన్నిధ్యంబునందు మదంబ యగున్రై శీయిచేతం బలుకంబడిన వా కష్టంబు 

_ నాకిష్టం బైనయది గాదు దాని నంగీకరించినయదియు లే చే నిక్కారస్టంబు 

చేశ? 'సంతుష్షుండ నై నవాండం గా నని యాదృశంబు "ల లై నశపథ వాక్టంబుల 

చేత స్వారోవితదోషం బపనయించికొని సాగీగమనకారణం బెజింగించు 

తలంపున వెండియు భరతుండు భరద్వాజున కి ట్లనియె, 1718 

. అజివుజు యింత లేదు ఏను మయ మునీ౦ ద్ర వనస్థుం డై నభా 

స్కరనిభ తేజు రాముని బ్రసన్నునిం జేసీ యయాధ్య కమ్మహో 
ప్రుముని వెండి దోడుకొని 1 పోవుతలంపున నచ్చినాండ న 

'తెజంగు సమ స్తముం గరుణం దెల్పి. ప్రసాద మొసంగు మి శ్రతిన్. 1119. 

-ంయియః భం డద్యాజమహార్తి భత తునిం గొనియాడుట. శుణుంా 

అని యిట్లు ఛరతుండు నసిష్థాదిముహామునిసహితంబుగా రామవృత్తాంతం 

బడిగిన, 1720 

మునిపతి సంతసిల్లి కృప మోమున నిం 4 పెసలార6 గై. కధా 

తనయుని జూచి పక్క నృపధర్శవిశారద రాఘవాన్టయం 

బున సవన ప్రసాదమున బుట్టిన కిది యుక్త మివ్విధం 



400 నోవీనాథ రామాయణము 

బున గురువృ త్తియు౯ా దమము పుణ్యన కాచరణీయమే కడా, 1791 
చ. రవికులవర్య నీ విపుడు రామునిపై  గలభ_ క్లిపెంపున 

న్సవినయ బుద్ధి వచ్చు టది సర్వ వె మెజింగయు నీదుకీ ర్త యా 

భుననములంమ్ నిత్వ పరిపూర్ణము సేయం దలంచి యాూగతిం 

బవినిభతీక్షువాక్యములు సల్కితి నింతియె గాక వెటనే, 1722 
దం ఎజుగుద్భు రాఘనుం డడవి కేగనచలదము సర్వై = మమ్హ్మహో 

పురుషుడు చిత్రకూట మను భాధరనుం దనుజన్యయు క్తుం డై 

యిరవుగ నున్నవాం డతని నెల్లి గనం జనం బోలు నేం డిట . 

న్నిరుపమలీల నుండుము గుణిప్రవరా సపురోహితుండ వై. 1728 
రురు భరతుడు భరఠదాషజానుమతేంబున దద్యాళ్ళమమయునకు సై న్యములను రావించుట. శుశం- 

వ, రాజనందనా నీవ్రు వాంఛితార్థప్ర ప్రదానదముండవు మదీయాభిమతంబు సిద్ధింపం 
జేయు మని యిట్లు ప్రార్థించిన గనుదారదర్శనుండును బ్రశ స్తకీ రియు నగు 
భరకుం డారాత్రి, యచ్చట నివసించుట కయకొనియె స నిట్లు భరద్యాజుండు 

భరతుని నిలువ నియమించి పదంపడి భోజనపర్యం తా తిథిన త్కారంబుకొజకుం 

ట్రార్థి ంచిన నాభరతుండు వెండియు నమ్ముని శేఖరుం జూచి తాప సేంద్ర 

యల రృృష్ట్ సాద్యంబులును వనంబునం గలకందమూలాదికంబులు విా రొసంగ 

తిరి క్కు సంతోపషంబు.౬ గావించుబ కవియె చాలు నని పలికిన నమ్మ 

హార్షి రి వల్లభుం డింతకంచు విశేవం బేమి యొసంగెద రనియెడుభరతాళే 

యం 'బెతింగి ప్రహాసా వేదకానుభావయు కుం జై మదిషవయంబునందుం 
బ్రీతిసంయు కుం డై నవానింగా నిన్నెటుంగుదు నీ కాక్క నిశ కాదు భవదీయ 

సన్యంబున కెల్ట భోజనం బొసంగం దలంచితి మదాశయం బంగీకగింప 

వలయు నీవు సబలుండ వై రాక బలంబుల దూరంబున విడియించి యొక్క 

రుండ చె యేల వచ్చితి వడిన నె నకై ,_ శేయానందనుండు కృ తాంజలి యై 

తపోధనా చతురంగసహితం చెనమదీయపై సైన్యంబు ధరిత్రి నాచ్చాదించి 

వచ్చు చున్నది యందలిగజచా జరథపదాతు లిచ్చటికిం "సనుటెంచె నేని 

పావనం _.బెనభవదీయతపోవనంబునకు . సంకోటంబు వాటిల్లు ననియునో రాజు 

గాని రాజపుత్తు/ండు గాని వివయంబులందలి తపోధనులకడకు సేనాసహితంబు 
గా. బోరా దనియును వనభంగంబునలన భవదీయచి త్ర తంబున కేమికినుక వొడి 
మునో యనియును శంకించి దూరంబున విడియించి య్ నొక కరుండ చను 

'దెంచితి నిప్పుడు భనదీయశాసనంబున నిచ్చటికి రావించద ననిన నట్ల కావింపు 
మని పలికిన నతం డట్ల కావంచె నంత నమ్మునివరుండు ప్ర మెళితపాణిపాదుం 
జై యగ్నిశాలం బ్ర -వేళించి ముమా తాచమనంబు లరెండుమాన్ల . 
ముఖంబు పరిమార్టించ యొక్కసారి కిరక్చనుక్నో త్ర త్రనాసికావ్భాదయంబులు 



టో 

అయోధ్యాకాండ ము. త్మ౦| 

సంస్పృశించి యాతిథ్య క్రి యార్థంబు స్థిరసమాధిని 'యుక్ళుం డై భరతున కా 

తిథ్యం బొసంగం దలంచితిం గావున వ మాద్బాసనంబున విశ్వకర యు. ద్వష్ట్రయు 

రుడు భరద్వాజమహర్షి " వైన్యసమెతుం డగుభరతునికి విందు. సేయుట. శుశుం- 

నృహాదిసంవిధానంబుం గావింతురు గాక యిం డ్రాదిదిక్పాలకులును వహ్నీ 

పురోగబు తై న జేవతలును సన్నిహితు తె యన్నపొనాదికంబును రథ్నీం 

తురు గాక భూమ్యుంతరిక్షదివంబులం బూర్వపశ్చిమవాహిను లగు నది 
లన్నియు నిముకాండరసోపవముంబు లై ననీతసలిలంబులును ఖష్టార తాళాది 

హూతుకం బె నమదస్థివి శిషంబును గాడీ ప్ప ప్రముఖ & తెవిధసురలను స నృవించుచుసన్ని 

హీతేంబు లగుంగాక వముజియు హాజో పహొహూవ్శార్టవసు సుప్రముఖ బేవగంధర్వు 

లును ఘృతాచియు విశ్వాచియు నాగదంతయు వి మిశ్ర కేశియు నలంబుసయు 

సపనుయు మ 'హేంయద్రపర్వత కృోతస్వ్టయం ప  భాబిలస్టశే షు మొదలుగా 

గల చేవజ-తిగంధరర్షదాత్యప్ఫరనలును నింద దృలోకంబునం గలరంభోర్వనీ 

మేనకాదులును బ్ర హ్లలోకి ౦బునం గలదివ్యాష సరస సలును స్వలంశృత “ల సృ త్త 

గీ తాద్యుపకరణసహిత తై "త గానథిక్షకుం డగుతుంబురునిం గూడి చనుదెంచి 

నృత్త తగీతాదికంబులు గాపింగురు గాక వాసోభూషణప త్తవంతీం బె దివ్వ నారీ 

ఫలం బె దేవ? భోగస్థానం బై బుయు తరకురుదేశం బున ం గవికా బేరం బెనచై తర 

థననం బిచ్చట సన్నిహితం 4 బగుం గాక సుటీయు భగవంతుం జై జ నసోముండు 

ఆాల్యోదనంబును భత్యుభోజ్యచోప్య లే లేహ్యాంబులును సురా ప్రముఖ పానీయం 

బులును నానావిభమాంసంబులునుబాదస ప చ్యుతంబు కై లె నవి చి త చూల్యంబు 

ను సృృజించుం గాక యని యిప్పోధంబున న ప తీనుతేపోల బ్లమహీమని శేషం 

బున బ్రౌజ్బుఖుం డై యాహన్వీనార్థంబు శిశూస్టంసంహితం" బెనమం తంబు. 

జపించిన నన్చ ణం బామునినచన ప్రకారంబున చేనతీ లంజ వలు వే శ్వేజ నచ్చ 

టం బొెడసూపి స కప్పుడు. 1124 

. హోరి యె ఘునతాపహోరి యె సంతోవశౌరి యై పననుండు గలయ విసరె 

వష యపగతారిష యె పనిముళోత్కృష్ట మై సుఠపుష్పృవృష్టి గురిసె 

శుతివ టాసంద మై సంతతాస్సండ క మె స్స్ నాదము ల్ల/ందుకొనియె 

యఖినం యౌాద్దః క్ మై సబ్దనస్తుతేర్ణి మై మె యప్పరో 'నృత్య మొ ప్పె 

వబకీదండ్ము ఆని స్పరయుతముగ, నేర ర్పు మూజింగ రాగంబు 'లేర్పతించి 

ఎ మొగుణాన్విత వ వుగునట్లు రాలుగరంగల బాడి రవ్వేళ గంధరగభాను లచట. 

. ఆనినడము మధురం బె, మానసహార+ మె అయ ప్రమాణ యుతం “బై న్ 
చటం 

పీనులవిం దై. యమ్ఫృతెపు సోనలపొం దై సభంబు తోణియు నిండెన్ = 1226 

శే. సారచందనోత్ప త్తి తివీ జంబు లైన న, నులయదుర్తుంపర్వతంబులు స్పృశించి 

వివధ గతుల యథోచితవృ త్తిచేత, స సుఖకరంబుగ౭€ బవనుండు సుడిసె నపుడు. 

ర్ 
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ఆ. అప్పుడు రాజసై నములు వార్షము నద్భుతేముం బెనంగంగాం 
దప్పుక నిశ్వకర్తు నివినానము సరితయుం జూ నంళలో 

నుగ బంచయోజనము లుర్వి సమత్వమునొం బె దానిపై 
ఇలు దోంచె నీలతృణశ్ భితళాడ్వుల సంయుతంబుగన్. 172 

ఆ, అంతలోనం వోంయపె నట పలభాషణ, పనసతిలచూత బదరి నారి 

వ సూ గనరరసాలకసిర్భేణం, బీఠముఖ్యవివిధభూరువాములు, 1110 

క, కొనునీయో త్తరకురు దే, శోములం గలదివ్యభోగస సంయుతశాంతా 

ర మొకీంతలోన నచ్చట,, సముచితగతిం దోయె నతివిశాలం బగుచున్. [100 

ఆ. నుజీయు నంతలోనం బరికింపం గొ నయ, నచటం దటజబహూవిభావనీజ 

సురుచిర పృసూనకోభితపులినసం, యోగ మైననిన్ను గాగణంబు, 178 1 

చ. ఒకనిమిషంబులో నచట నున్నతవై ఖరిం దోంచె సౌధము 

ల్ప+?కటి 9త్రవూర రసము ల్మ లు తివి రాజిత సద్య ములు నిగిమా నము 

లషికసితేపద వ శోభితన వీనసరోవరము ల్సువర్ద వే 
దికలును, మంటస ౦బులును దివసభాసదనంబు లొక్క టన్, 1732 

క అలో. గనుష లు జతు, శ్ఞాలములు రథహాయహా న్లీశాలలును ధను 

i జంద శాలలు, నవొటంబులు తోరణములు సముచితభం౦గిన్, 

. వెండెియు. గనుజెప్ప వేయునంకోటిలోన నద్భుతేభంగిం చదంతరము న 

" సితమేభుతుల్స మె వ్తత మె సుందరం బై సుతో రణయు న్స మై నున్ జ్ఞ 

దిన్యగంధాఫ్వై మై దివ్టరని సోనేత మై దిన 'స్థభోజనాచ్భాదనాన న్న 

శయన యానొసనచ్ళ శ్ర వానురనంత మై చతుర శ్ర మై యతివిశాల 

శే, మె పి నిర, శ భాజన మై సమ స స నస్తు సీస్తారపూర్మ మె వై జయంత 

సన్నిభం “గునొకరాజసనన మచటం, ను లకు 1 వించానక్చ చుం గాన న యె. 

వ. అంశ మపహానుఖావుం చగుభ రతుండు భరద్యాజాని డగ సనుజ్ఞుతుం శై జై రత్న 

సంపూర్ణ ౦ బె నయన్మువానీయమందికం బుక బ్ర ), వేళించి కదీయసంవిధానం 

బున కిచ్చమెచ్చుచు నందొక్కదిన్యం బె సరాజూపసం! బునుబాలవస్టీజనంబును 

ఛత్ర తృంబును విలోకించి హా టికిం బ్రదల్నీ్ణంబు' గావించి పూజించి 

కంబున రామునీం దలంచి నమస్కరించి. వాలవ సదచంబు. గైకొని యొ 

క_సచివాసనంబుమిో౭ందం గూర్చుండె. నంత. నుంక్రులునుబురోహితులునుగూః 

ర్చుండీ రటమోాండ సేనా నాయకుండు నావెనుక కిబికాధికృతుండును గూర్చుండి 

రిట్టంనజు నానుపూర్విని భరతునిం ౬ ి వేష్టించి యుచితవీఠంబుబ నాసీనులై 

యున్నంత ముహూ రమా త్రంబునకు! బాయసకడ్డమంబం బగునదులు భర 
ద్వాజునిశాసనంబున భరతుని నిసమోాపంబునం బ్రనహి బాం చె దదుభోయతీరంబు 

శి 
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లందు మునీప్ర సాడంబువలనం బాండున్ము శ్రి తికా లేపనంబు వై నరమావసథం 

బులు దో నప్పుడు. [7&5 

తే. వాసవుని నందనోద్యాన నాటి నుండి, పరల నిరువది వేలయచ్చరలు దివ్య 
గంఢథమాల్యవిభాషణకలిత లగుచు, నచటికొయ్యున 6 జనుదెంచి రద్భుతముగ. 

క్, కనకమణోవిద్రునుంబుల, ఘునతీరనవమా. క్షికముల గై సేసి వెసం 

జనుదెంచి రెపనిశాసన, మున నిరవది వేలదివిజ మోహన గాత్ర్రుల్, 1787 
లే. ఇలువుమాజంగ నెవ్వారిచేగృహీతుండై. నపుకు ముండుసోన్నాసండనంగయిరంగు 

నట్టివారు య జ్నేశ్వరుననువముతమున, వచ్చి రటువింశతిసహ న స్రవనజముఖులు, 

తే. ప్రమదమెనంగ విశ్వానసు ప్రముఖనిఖల, విబుధగంధర్వపతులు వే ర్వేజు నార 
పోండుతుంబురుండును భరతుని మాప, మునమధురభంగిం శాడిరిఘునత మెజుసి. 

సే, పుండ జ్షదీకయు నయ్యబంబుసయునుటీ యు, చవామనయు మి శ్ర శేశియు వసుమతీశ 

నందనుని మ్రోల సంభ్భాతానంద లగుచు, సరసగతి నాడి రమ్మనిశాసనమున, 

క. మునిపలీశొసనమున నం, దనవనమున జై త్రరథవనంబున( గలతో 

భనకరమాల్యుంబులు నూ తనరుచిం గనుపక్సై నపుడు తద్విపినమునన్_ 1711 

తే. విల్వకలివృతుకాశ్వన్గన్భతచయము, లపుడు 'మార్షంగికులును శమ్య్యూఖ్య తాళ 
ధకులు న “రళశ్రేమల వరుసం దోంచి, రమ్మనీం ద్రుశాసనమున నద్భుతముగం 

క, తిలకములు సరఫతదివులు, కలసొెట్టులు న క్రమాలకంబులు వరుసం 

దిలకింపంగ వామన వ, లయం గుబ్ద లయి యకట క నుప్లై రహిన్, 

'తే. శింళుపామలకీవంశకింఛుకములు వటి యు దక్కి_నననజాతమల్లి కాది 
లతలు తఅహాూపములందాల్చిలలిత ఫణితి, నపుడుక నుపక్షై భరతునియంతిక మున. 

వ, ఇట్లు కనుప పట్టి 11745 

క. తమి దీజ నుధువుం గ్యోలు(డు, పృమదంబున( చబాయసంబు భతశీంపుండు మే 

ధ్యము ఖై నమాంసములు వెసృనమలు. డచెడుపలుకు లతిఘనంబుగఒబలికెన్ , 

వ. అంత సౌందర్య వతు లగున యువతులు పెళ్ళం డౌక్కొ_కపుగుషం బరి 

హించి నల్లునదీతీరంబుల నుద్వర్త రన౦ంబు. గావించి వెపులనదీజలంబుల మజ్జనం. 

బాడించి' చతుక్వాధాలంకారంబుల 7 గె సే ని పాదసంవావానంబు సేయుచు జలా 

న్లా/0గంబును వస్తాదికంబుల చేత దుడిచి యలంగరించి మధాప్రదికపానంబు 

'సేర్పుంచుచు యభాసుఖంబుగా సేవించు చుండిరి మహాబలు లగుముని ప ప్రభావ 

సిద వాహూన పాలకులు భరత వాహన పాలకులకు గజోష్ట్రోహాయభఖరంబులక్య భే 

స్ట్రరిబుగా. నితుమధులాజ ప ప్రముఖభోజ్యపదార్థంబులు గుడున ం బెట్టి రాభరతేసై 

నికులు సర్వీకానుంబుల చేత్ దర్చితులై మదకరద వ్య సేవ చేత నుత్తులును మధు 

పొనంబున. బ్రముత్తులును స్రకృంవనాదిభోగాతశయంబునం ట్ర బముదితులు నై 

తమకనుచావానంబు లెజుంగక యప్పరోగణంబులం గూడి సకససల్థాపంబులు 
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సేయుచు అమునాతీరప్రాంత శాంతారంబులం ద్రి మృ్మరుచు బద్యోత్పల గంధియె 

ముందానిఐంబు = మై వీన ' ఫేళలనిక తాత. ఎంబులం ha డించుచు భరదాగజాండంతే 

ముహానుభాన్రం డ డనువా రును నింక సా కేకపురంబునకును దండకారణస్టంబున 

కును బోన వల దిచ్చట సుఖంబుగాళ గాపురంబు సేయు న మనువారును భరతు 

నకు కొభంబు గలుగు గాక రాముండు సుఖ మై యుండుంగాక యనిదీపించు 

వాపును నీకపోననంబు స్వర్షతుల్యం బే యున్న దనువారు నై విహరించు 

చుండిరి తేక్కినసమ _స్తజనంబులు నేతాదృశసత్కారవిధి నధిగమించి సంప్ర 
హృషప్షచిత్తు ల స్వతంత్ర లై కుభనల్లాపంబులు చేయుచు వార్ష నాదంబులు 

గావించును. “మూతోరవే వతు - లై కార్యాశార్యవిచారళూన్యు లై శ నృత్యంబు 

చేయుచు గానంబు6 గావించుచు హాసం బోనరించుచు. బరుగులెక్తుచుం బర 
స్పరాలింగనంబు సేయుచు లతాగ్భృహంబులు దూజుచు. బన్నీ టియెటి-కా 

లల నీందుచు బను ప స కారంబుల విహరించుచు నమృుత "పమానం బైన 

తదన్నంబు యశేష్టంబుగా భుజించిన వారయుసను దివ్యంబులై. నపక్వపదార్థం 

బులు బిల కంచి భోతీంచుటకు నామద ర స్టంబు లేమిం చేసీ నోరూరం సూచుచురేడి 

కాంజొకసేపునకు నాసపెంపున వెండ్యుం గుడువ నుద్యోగించి యోవీనంత 

గుడిచి వెళ్ళం 'బెనం బరిహరించుటకుం జాలక గడువ నోపక్ తీచ్చవడి 

చూచు చుండి రిట్లు సర్వ్రోజనంబులు సంతుష్టమానసు లె యఖంపకా శేయ'చేలం 

బులు ధరించి యూడద్భుళం. బె నసుఖం 'బెన్నం డేనియుం గంటిమే యని మనం 

బున మెచ్చు చుండిరి పరిచారికలును దాసీజనంబులును యోధభాంగనలును 
ముటీయు సై న్యంబునం గలవారందణును దృ పులగుటవలనద్భ ప్లులెనూతన చేల 

ధరులై యథాసుఖంబుగా విహరించు చుండిరి పంజరోష్ట్రవాయఖరనగోవృమభ 

మృగ పత్నీగణంబులు యథార్థ ర పదార్గంబులు భుజించి మదవిశేషంబున మాటు 

నుసలు చుండె నప్పు డాభరతా 3 నికులలోన నళుక్ష క్ష చేలుండును ముధితుండును 
వులినుండును రజోధ్వ స్త స శేళుండు నైననరుండొక క్కరుందును లేడ య్యొనుజియు 
భరద్వాజునిమహి మాతిశయంబున నజ వరాహ మాంసంబులచేత్ను సమ్యుజ్నివృ 
న్నఫలయు క్తళర్క_రాది క్వాథరసంబుల చేతను సుగంధిర సాన్విళంబులై నసూపం 
బులచేతను ఇాల్యోదనంబుచేతను బరిపూర్ణంబు ల యలం కారార్థపరికల్పిత 
పుష్పధ్వజయు క కంబు లై నసువర్ష పాత్ర సవా సృంబు అద్భుత ప్రశారంబునం గను 
పక్షైన _తృపోవనపార్శ §ంబులం చాయసక ర్రమరబు లె నకూపంబులును సర్వకా 
మంబులం బచితుకుభేకువులును మధువులం గురియువృత్ంబులును బ్ర బత ప్రపీఠ రమ్మృ 
గమయాూరకుక్కుట సంబంధిమృష్టమా౦ససంచయంబుల చేత, బరివృతంబు “లై 3 
మై రేయపూర్ణ్య ౦బు లె లె నవావీశతంబులును. మతీయు శాతకుంభమయంబు లెన న 
పాత్రనహ న్రంబులును స్థాలీనియుతంబులును భోజన భాజునన్యర్పుదంబులును 
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దధిపూర్హ ౦బు లె నస్థాలీసహ్మస స, ంబులును గుంభీకరంలీసహా సృంబులును రసాల 

ఫలరసోచే వేత్రంబు = లె యన నతినూతనానతిపురాణ గౌరకవిత్ణపరమళ యు. క్ష క శుంగీ 

మరిచలవంగా ౫ లానాగపుష్పఖండళర్క రాళ్ళంగి బేరజీరక దే శ్ త త్మ క్ర పూర బు 

లె నహ్రదంబులును శ్వేతదధిపూర్ణ' ంబు లె నతటాకకూపంపులును చాయస 

సదులును వర్క రాయావసంచయంబులును సరి త్తీర్ణంబులందు భాజనంబుల౦ 

దిడిన నామలకీ ప ప్రృభృతికల్క_ంబులును జార కపాయంబులును నానావిధస్నానీ 

యద్రవ్వంబులును. స్నీ గదంతేధా వనసం చయంబులును సంపుటంబులందుంచిన 

శుక్ల చందనపంకంబులును బరిమృాష్టంబు లై నదరృణంబులును వాసస్పంచ 

యంబులును చాదుకోపానద్యుగ్య సహ సృంబులును నంజనయు కకరండికలు 

ను గేశమార్ణన ంబులును తు, శు ప్రేసాదకంబులును శ స్త్రుంబులును ధనువు 

లును విచిత్ర తనుత్రాణంబులున కయనాసనంబులును "ఖరోష్ట్రగజవాయం 

బులచేత భక కం నపదార్దంబు . జీర్ణి ంచుటకు నెయ్యది శ్రావంబడు నట్టి 

ప్రతిపానంబు చేత సంపూర్ణ ంబు లె నహ్రదంబులును నవగావానయాగ్యకో 

భనజలావతరణ ప్ర దేశంబు లై కనులకుముదకై_ రవమండితంబు లై యాకాళే 

వర్ల ప్ర (ప్రతీమంబు ల స్వచ్భతో యంబు లై 3 సుఖప్టనంబు ల యలరుజలాళ 

యంపులును నీలవ వె డూర్యవర్ష్యంబు లై  నమృదుత్ళణసంచయంబులును విచిత్ర 

ప్రకౌరంబునం జూడ నయ నప్పు డచ్చటిజనంబు లందు మహర్షి చేశ 

భరతునకుం గావింపంబడిన తా దృ శాతిథ్యక ర్య ౦బు విలోకించి యదృష్టపూర్వు 

త్వంబువలన న నయత్నసిద్ధత్వంబువలన నాశ్చర్యష్థానత్వంబువలన స్త్ర స్నకబ్బం 

బని తలంచుచు మహోద్భుతీ౦బు నొందు చుండి రి ర్రాజంగున  నందనో 

ద్యానంబున విహరించు చేవతలమాడ్క్మి. రమ్యం బె బె నభరద్వాజా శ్ర శ మంబున 

విహరించు భరతా నికుల కారాత్రి. సుఖతరంబుగా నతిక్ర మించ నంతం 

బ బ భాతకాలం బగుటయు నమ్షవార్షి చేత ననుజ్ఞ వడనీ గంధహ్వలును దిక్పాల 

ఫలు సర్వ జేవత్తలును నప్పరసలును నదులును దివృచందనంబులును దివ్య 

మాల్యంబులును మజ్యు. దక్కినతపస్ఫంప్ర ప ప్పపదార్థంబు లన్నియు యథా 

స్థానంబులకుం జనియెం బదంబడి సూరి వోదయం బ్య సర్వజనంబులు -పూ 

ర్వప్ర ప కారంబున భోగంబులచేత దృ ప్పు పు లై మదిరాపానవుత్తు లై దివ్యాగరు 

చందనోతీ.తు ల రాతి త్రికాలవాస్టవారం 'బంతయు సత్వంబని ని సూచింపం జేయు 

చుండిరి నానావిధదిన్యపుమ్ప మాల్యంబులు మనుజ పృచుర్షి తంబు లె లై పృథక్ప్రక 

ర్రంబులై యుంజె నంత భరతుండు సపరివారుం జ్ రామదర్శనకామంబున 

భరద్వాహానిం గానంబోయిన నతండు తనకడకుం జనుదెంచి ప్రాంజలి మై 

యున్నయారాజకుమారు | నవలోకించి హుతాగ్నిహోత్రుం డై జె సోదరంబుగా 

ని ట్టనియ,. 17413 
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రుడు ఆతిథ్యాంతేమున భరతుడు భరద్వాజుని సందర్శించుట. రుదు 

. భూమిశతనయ నీకీ యామిని మాయొద్ద సుఖదయై యొసప్పెనె భృ 
శ్యామాత్యులు సై “ఇ నికులును, సేనుమున “మెలంగే విసృష్టశ, ము లె. 1748 

క. అన వని భరతుడు వినయం, బున నమ్మునిపాదములకు మొక్కి కరపుటం 

బనువుగ శిరమున నిడికొన్ని తేనవా జె ్నెపథ్య మలరం దగ ని ట్లనియన్. 1149 

తే, తాపసో త్తమ మోప్రసాదమునం జేసి విమలభంగి సమ_స్త కామముల చేతం 

దర్పితుండనై. మం త్రి త్రిచాంధవచమూస,హితము గాచేం దుకొడుసుఖోవి.తుండదై. తీ 

కే. అ ప్రతినుకి భానస్థాను ల సుభతమ్యు, చై యవేతపరి శ్రము లై యనంతే 
భోగులై వే మ్య యుకే ముగంబొలుపుమోజ్కున జలజనులు సుఖోవీతు లైరి నేంయం 

చ. పరమతపోధనా సుజనబంధుని రాముని. గానం బో వల౯ 

స్టిరముతి. నచ్చటం దడవు సనేయంగం భోల దపాపు. డామహా 

పురుషుడు సంవసీంచినకవోవన మిచ్చటి కెంత దూర మె 

ఇఅంగునం బోవు టొప్పగు సుధీనర నా కెజింగంపు మింతయున్. 1752 

వ. అనిన విని. 158 

. మునినాథు. డతని కిట్లనియె నిచ్చోటికి రాజనందన సార్ల యోజనద్వ 

యంబుదవ్వుల రమష్టిమై పుణ్యవిపిన వై మె చిత్రకూటం బనువ్నీ తిధరంబు 

తనరు నగ్గిరికి ను త్రరభాగనుందు నుందాకినీ నొమనిన్ను గ ఇలరగు 

దాశెంటినడు కుం జెల్ప్బగుసక్డ కుటియందు రాము! డున్నాండు శీర్తుమున నీవు 

శే, సవ్యద వీ ణపథమున౦ జని బలముల 

భూధరప్రా పాంతకాంతారభూమి నిలిపి 

యవలం "దగువారిం దోడ్కొాని యరిగి తేని 
కౌస లేయుని నచ్చటం గాంచ వచ్చు. ' 1754 

క. అని మునిపతి వలికిన వినీ, జన నాథపురంధ్లు- లెల్ల సవినయమున న 

య్య నఘాతునికడకుం జని, మునుకొని తచ్చరణములకు మ్రుక్కిరి వరుసన్. 

కే. అంతం బు శ్రవియోగశో కానలార్చిం జూల సంత ప్ప ప్త యెనకౌసల్య యలసు 

మిత్ర, తోం సడి పరమపవిత్రు. డె న, జటిపదంబులు కరముల సంస్పృృళిం చె. 

క పదపడి మోమున నూతన, 'సేభపాత్వము గానువింప నృజినంబుల కా 

స్పద మగుకై కయి యముని, పదములు తగ సంస్పృశించెంబాణిద్వయి బేన్.. 

వు ఆ అట్లు కై శేయి యమ్షహామునికి నమస్కరించి యతని మ్రోల, గాసల్యా 
పాతంబుగా నిలుచుటకు సిగ్గు నడి ప ప్రృదవతీణవ్యాజంబున నవ్వలికిం జని 

భరతునినమిపంబున దీననదన ' యై యుంజెం గాసల్యాద్యంత8పుర కాంతల 

నందజు విలోకించుటకు. దపోవనబహిాః ప్రచేశంబునకుం జనుదెంచి యున్న 
వాం డగుటం జేసి యముని శే?ష్టుం డప్పుడు వారల నందణిం గలయ విలోకించి. 

(dun 
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భరతునిం జీరి రాజనందనా భవజ్ఞనయిత్రులలోన విశేషం 'బెజింగింపుము. 
ంయుయు భరతుడు భర డ్యాజునిక్ 6 దల్లుల నందః నిళూపించి చెప్పుట. శరం 

ము, అనినం శ్రాంజలి యై యె యతండు మునివంశెగ్లే సరుం జూచి యి 

al 

en 

జ 

వ, 

టను బూతాత్త్య స్త్ పుణ్యశీల నిజన ంకాచారసరస ని 

"శ్రనృపాలాగుణ్ కగు పత్ని యలసం ధ్యా జీవికి న్సాటి యా 

ఘన దాశ్నీణ్టిగు ణాఢ్య ధర్న్శరత యీకౌనల్య వీతీంచిలే. 1759 

. అనఘా యూయామ పుణ్యళీలు చునునంశా శ్లో నరు న్చజ్ఞనా 

ననధుర్యు న్చుగుణాలవాలు విగతవా వారపాదోనీ న్పింహసం 

హనను న్రాజకులై గభూవణు మనోజ్ఞుకారు ధీరు న్యత్ 
ధనుని న్రాముని6 గాంచె నయ్య్బదితి ఛాతీ నన్న చందంబునన్, 1760 

. గహానమున ఖీర్ణ న వకర్షి రి కారశాఖ, కరణి. గాసల నామ భాగంబు నజిమి 

యతులకోకరనాధి జీవతేయుం బోలె మెలంగు చున్నయీటేవి సుమి త్ర సుమి, 

. ఇమ్మహాసాధ్వితనయు లహీననయులు, సత్యవి క నురతులు వ్రసన్ననుకులు 
వాన్టీఘ్రవిక్రాంతేగనమునులు నరినమునులుు ఘనులు లత్ష్ముణశ త్రు, షు లనఘ చరిత. 

i తా పసనర్య యెద్దానికృతంబునC గాసలేయుంకు వనవానీ యయ్యె. 

బుత్రవిహీనుం డై భూవిభుం డెడ్డానికలయుపుంబునతన స్వర్లస్థు. డయ్యె 
నట్టేమళ్ళి శ్ర త్ర ననార్యరూపిణి దృ. ప్ప నైశ్వరషకామ ననాన్టియ్యనుతిని 

చోధన నతిసతీలో కవినిందిత? న కను మాయమ్షగా చెటుంగు 

మెల్ల పాపంబులకు మూల మిదియె చేవ, యనుచు నీరీతి గాద్ద నమడరం బలికి 

శోథమువపణి భంగి నూర్పులుని గిడ్చి,దీ ప్రముఖుండ య్యెయనులర _క్రీమచెలంగ. 
-ంట్టుట్టు కె వేకయీాన్మరణకుపితుం డగుభరతుని ఛరద్వాజుం షూజుడించుట. శుశుం- 

+ కుట్లు మాతృనామస్తు రణసద జాత క్రో ధవిశేషంబున దుర్నిరీత్వుం డె నభరతుం 

జూచి భరదాగజుం డర్థవంతేం బెననా కష్టంబున నిట్లనియె. 1764 

ఊరక కైకయివై దో, పారోపణ మాచరించి యలుగం డగదు నీ 

కాశామని వాసనమున, నారయ జనములకు కు సౌఖ్య నుయ్యెడిం జుమా. 1765 

ధట. భరతుడు సై న్యసమేతుండై చిత శ్రృహటపర్వతంబున కేసట. త్రుధుం- 

వత్సా యీరామృన్రాజనంబువలన దేవదానవనువార్థులకు మిక్కిలి హితంబు 
గాల దని పలికిన నాభ రతుండు మునివచనశమిత, థో ధుండై యత్తాపస సె సు 

నకు బ్రదశ్నీ ణపూర్షకంబు గా నమస్కాారంబు.6 గావించి తదాఠీర్వాదంబులు 

గైకొని న యానుంత్రణంబు వడసి మంత్రులం జూచి వృయాణం బాజ్ఞుపించిన 

వారు త! ద్వీచన ప్ప పశౌరంబున చెల్లవారికీం బ్రయాణంబు సాటించిన యనంతరం 

బ నానావిధజనంబు ప వ్ర యాణార్థి యె హేమపరిహ్మృతీయుక్షవాజిరథంబు లారో 
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హించి చనియె హేనుకత్యుంబులునో బతా'కావంతంబులు నె కరిణీగజంబులు 

ఫఘ ర్రాంతంబునందలిఘోషవంతంబులై నజీమూతంబులభంగి నలరుచుం జనియె 

మహార్ల ౦బు తై ననానానిధగురులఘుయానంబు లెక్కి_ తక్కి నజనంబు చని 

యి బడాతులు | పాదగమునంబునం జనిరి యాన పృవేకంబు లారోహించి రాను 

దర్శనలాలస శై కాసలార్ట స భగ రాజ కాంత తరిగి తరుణచం ద్రార్క సదృశ 

శివిక నారోహించి సపరిచ్చదుం డై "జె భరతుండు చనియె నిట్లు గజవాజిరథా 

కులం ల నయమ్మహాసై న్యంబ్యు మహామేఘంబుచందంబున నాగ స్తం బగు 

దిగ్భాగంబు నావరించి నృుగపతేజుష్టంబు ల లె నగిరిన దితీరంబులం గలవివీనంబు 

లభి క్రమిం చి రయంబునం జోవుచుంఢె నప్పుడు. 1766 = 

చ. లలితవిసీల శాడ్వల చరన్యృృగ ప్తి దవాగ్నిధూమ నుం 
చలఘుఖభయంబునం బరువ నంచలు వారి రక మేఘ నుంచు ఖీ 

తిల వనాటకోటి పటుతీ వతమం బని “యిక్కు_వ ల్ళారం 

బలుగతులం జెలంగె నలభారతడై నిక వాంసుజూలముల్ , సం? 

ఆలో సె నము కుతుక, వ్యాలోలం బై చా ధరిత్రి , నాచ్చాదించెలా 

వాలాయము ఘనన నరా కొలాంబుజ మాకస సంబు గప్పినమాడి_న్, 1766 

హారిసామజోష్టగోరథ, ఖరములచే సాంద్రృభంగిం గప్పండి వసుం 
ధర చిరకాలము జనులకుల గర మద్భుతభంగి నపుడు కనంబడ కుండెన్ .1769 

కం వతా దృశఫఘన పై నో, వతుం డె భరతుం డిట్లు పృథుసంరంభ. 

సేతుం డగుచు దూరము చని, చేత? ఖేనమున న నవ్వసిష్టున కనియెన్. 1770 

సదయుం డగుముని చెప్పిన, పటేశ మిచె చిత్రకూటపర్వత రాజం 
బదె మందాకిని యది య, ల్లద్ యదె యనితాభ భ్యతుల్య మగువన మనఘా, 

క గిరితుల్యమ త్రమానుక, కరటిఘుటాదంతకాంవ భఘట్టనమున నీ 
వరచి.ః తృకూటసానును, లజ ముణిం ,దు దటి తాశ శ్పజ్కు- ల య్యెడీం గంకు, 1772 

జభధరము బగుభునంబులు, జలము. దొనబందుం గురియుచండంబున ని 

ట్రలముగ నగములు చగులం, దలరులు వడిం గురియు చున్న వల్లదే కంకు. 

, అంబుధి ముకరవితతిచే, తం బోలె నితాంతమృుగనితతిచే వ్యాకీ 

రం బగుచు. జిత్రకూట న,గం బొప్పెడుం గంటు బేవకాంతాలయ సై. 

UX 

ఎ 

XK 

HK 

(౫% 

యు భరతుడు భకుఖ్నునితోం జ త్రకూట పర్వతము నభివర్డించి చెప్పుట. శ్రుశుం- 

వ. అని పలికి శత్రుఘ్ను నవలోకించి. . 177 

కో. వాత ప్రవృద్ధఘనసం, ఘాతేంబు ఫఘనాత్యయమున గగనమునందు౯ా 
బోతిరుగుకై వడి మృగ, వ్రాతము వెలు వారె వేగవంతం బగుచున్- 1176 

క. జలద ప వ్ర కాప ఫలకం,. బులవేత౯ దావీ ణాత్యపురుషుల క్రి కియనెౌా 

దలలరదు భటులు తమి భెనిలం గుసుమావీడములను సే? సెడుం గంళు, 1117 
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వ. మజీయు నమ్మహాఘోరకాంతారంబు తొల్లి విజనం జైన నిప్పుడు జనాకీర్ణం 
ఇ నసా శేతపురంబుభంగి సౌమ్యుదర్శనం బె జె యున్నది ది విలోకింపుము. 1718 

నే హారిఖురోద్దూతప పటుసాం ద్ర ధరణిరజము,దావమును వ్యోమభాగంబునావరింప 
గాడ్బుమనకుం బ్రియముసేయుకరణి దాని విరియ (దశ్లైడుంగంటి వేవినుతచగ్య. 

క, తురగోవేతము లగునుం, దరరథములు సూత-వోదితము లయ్యును స 

త్వరగతిం జన చేరక కోడు, భరమున విపినమునం జిక్కువడి యెడు6 గంకు.1780 

చ, హరిపదవీథి వె 6 బొలుచు నస్మదనీకపరాగ జాల కు 

తృటిం బరికించి వారిదకదంబ మటం చలచిత్రకూటభూ 

ధరశిఖ రాగ, భాగమునం దద్దయుం జిత్ర కలాపహాలము 

ల్విరివిగ. సాయ విచ్చి సరపి న్ఫిఖు లాడెడు గంకు ముంగలన్, 1781 

తే. పద్యగర్భున కెన మైనపరమమునుల, కాశ్రయం బిది గావున ననఘ యో ప్ర 
చేశము త్రిఏష్టపముం బో లెదివ్యమై య్, సొమయంబయిః (జెడీ ననఘకంే, 

లే. భాను తేద మంజుల విందుభాస్షరములు 

మృగములు మృగీయుతంబు లై యివ్షీనమున 
ధవళ సుమముల వేం జిత్రితంబు లైన 

చందమున నొప్పు చున్నవి చాలం గంకొ., 1788 

జే, అకులిశపరా గ్మములు ధీరు లతిగభీరు, లసచ్భశులు రామబక్షుణు బాధికబలులు 

మనకు జూపష్టునందా(కననములోన ,విరభ టపుంగవ్రలు చొచ్చి వెదకవలయు, 

వ. అని భరతుం డాజ్ఞూపీంచిన. దత్త ణంబ కొంనజు యోధులు శస్తాస్రుపాణు 

లె యవ్వునంబుం ట్ర వేలించి సురోభాగంబున వర్షాకాల మేఘ్ంబుకి సరణి 

శ్యామం బె బె యొప్పు చున్నథూమా గృంబు దవ్వులం గోంచి శోమ్మణి భరతు 

నొద్దకుం జనుచెంచి జేనా య గృభాగంబున ద దవ్వపల భూమా గం బొప్పుచు 

న్నది కృ శానుండు లేనిచోట ధూనుం బుంజడదు నిగ్గనం భై నస్థానంబుసన 

గృృశానుం డుండండు నిక్కంబుగా నచ్చట రానులక్ష్ముణులు వసించి యుండ. 

బోలు నట్టు గా చేని రావమనమూాను లయినమునుబు . నివసించి యుండ బోలు 

నని యూహించెద మని పలికిన సాధుస మ్మాతేంబు ck కవాగలగలుకులు విని 

యమీ త్ర బబమర్ష నుం డై నభరతుండు సర్వై నికుల పలోకించి మా రిచ్చటనె 
నిశ్శబ్దులే యుండుందు న వసీష్టుండును సుమంత్రుండును చేనునుం జని యదవుని పలి 

క్స వారు తీద్వచన ప్ర కారంబున జిర కాబంబునకు రానుసమూాగవాంబు దొర 

కొనియెం గదా యని సంతసించుచు భూమా గృ గతే శఏత్షణు లె నిలిచియుండిరి 

భరతుండును ధూమాగంబు విలోకించుచుం హ్ చుండె నంతకు మున్ను గిరి 
వన వ్రియుం డగురామభద్రుండు తమైలంబునందు దీర్భ కాలోషి.తుండై పురం 

దరుండు పులోమజం బోలే వె దేహి నవలోకించి యగ్దేవికి. బ్రియంబు సంపా 

ర్సి 
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దించువా(డై వనవాసపరిశ్రాంకం బై నతనమనంబున కభిమతవిషపృ్యయాంతర వ్యా 

సంగంబున నానందంబు “సంపాదిరచుచు నమైథిలి కి ట్లనియ. 1125 

ధు రొముండు సీతకు. జ్మిరృకూటమునరదలి విశేషములను జెప్పుట, శుశుం- 

క. గతసామా)?జ్యూండ నయ్యును, “హెతజనరహితుండ నయ్యు నీరమణీయ 
శ్నీతిధరము. గాంచి మది న, ప్రతిమా మోదమున నున్నవాండ నతాంగీ 1186 

క_ నానాకూటవిరాజిత, మై నానాధాతుకలిక మై సాంద్ర గతి౯ 

నానాఖగమృగయుత మై మె, యూనగ నులరాలెడి న న్మోోతుణ కంశు,. 17871 

వ. మజియు భాతుభూావీ తంబు తై నయీాశె ల జేశంబులు గొన్ని రజతనంకాశం 

బులు గొన్ని కుతీజసన్ని భంబులు గాన్ని  రీతమాంజిస్థవర్ల ౦బులు గొన్ని మణి 

వర పృభంబులు గొన్ని పువ్యరాగస్స టిక శేతకీవువ్పనర్హ రః ంబులు గొన్ని నతుత్ర 

పాదరస ప ప్రభంబు లీశై లం బదుష్టనోనామృగగణసింప వ్యాన్రుభ ల్లూకనమూో 

వాంబులు. గలిగి విచిత్ర తృపత్నీసమాకులం ప్రకాశించు చున్నది మటి 
యు నామ్రాసనలోధ క్రి ప్రియాళుపన సధవతిమిశాంకోలబిల్వతిందుకారిష్టవరుణ 

మధూకతిలకబ ద ర్యానుల సకీసీపవే త్ర త్రధన్వన బీజ కాదినిఖలతరువ్రా వాతంబులు పుష్పు 

వంతంబు లై ఫలోవేతంబు లై ఛాయాయు కంబు లై “సనోరమంబు cl 

-యొప్పు చున్నవి విలోకింపుము. 178 

కః రమణీయపర్వత ప్ర, స్థములందు విరాళిం గామసమ్రోహితు లె 

రమియించు చున్న కిన్నర, రమణీరమణులను గంకు రాజీవాశీ. 1189 
క. అంబుజముఖ కనుగొనుము ఘుృనంబుగ విద్యాధరాంగనా క్రిజోశైే 

శంబులు మిక్కిలి నావృద, యంబున కానందకరములై యున్న విటన్. 1790 

క. తరువిటపంబుల వ్రే, లెడు, వరమణిమయభూపషణములు 'వస్త్రంబులు సుం 

దరమాల్యంబులు" ధనువులు, సురుచిరఖడ్డములు యాల (జూడుము తన్వీ, 

తే. జలజముఖ యున్నత ప్ర ప చేశమున నుండి, దుమిశెడుపళాలగిరినిర రములచేత 

నల్పనిర్జ్య రములచేత నద్రి చాలం గ్రాలెడు సృవన్మదం "బె నగజముకరణి, 

కం పలకుసు; మసంభ్ళతం బస, విలసద్దంధము గ్రహించి విసువక గువాలం 

బలుగతుల విసరుకరువలి, చెలియా యొన్వరికి సుఖము సేయక యుండున్. 

ర్ నీవును రాజూనప్టియనయ,కోవిదు. డగులత్షుణుం డకుంఠతభ క్షిక్రా 

సేవించు చుండ నిచ్చట, వావిరి నిలువంగరాడె వర్ష శతంబున్. 1794 

క, అతులిత పఫలకిసలయసం,గతము సురమ్యుంబు సశ్నీగణయుత మగునీ 

శీ తిధరశిఖరాగ్రమున౯, రలిమంతుండ నై తిం జుమ్మి రాజీవాథీ 1795 

క జనకునిబుణమిగుటయిను, సొనకొనిభ రతునకుం బ్రీయముంగూర్ను షృటయునుగా 

ననవాసముచే నా కిటు, వనజాశ్నీ ఫలద్పోయంబు వ వచ్చెం జుమ్మి. 1196 
"బే, నెలంతమానసవాశ్రాయనియతేవగుచు వివిధభావముల్ చూచుచు వేయిగతుల 



క, 

అయోధ్యా కాండము. 41t 

నన్నుంగూడి యారమ్యు కాననములందు, నీనగంబున లీ డింతె యింపు మెణుయ. 

_తేరమణి యన్య రాజగు బరణనాస, మన్ఫుతీ మని పలి రస్మదీయాన్వవాయ 
రాజు లెల్ల "జీవళర్షీసం _వ్రీకొఅకుం గానననివాస మని ర్థి ఘనత మెటుసి. 

శె లోపరిభాగంబున, Saal తధనశళనిర, ఎరుచుల 

స్వాలాయముం జూపట్టు వి, శాలశిలాపటలీం గంకు చంచలనయనా. 11909 

లే, కారువదన యొడ్డాని శీసరము విరుల, వృద్ది నొందిన క్రై. వడి వెలా సె నట్ట 

వ, 

యీశిలాపట్ట మాజీ ంపు మిదిగొ యుష్ష్యు ,దర్భమిడినట్లు పరీకింసన యె. నహవా. 

మజియు ని నిమ్మహీధరంబునం నలదివ్యామధులు సవ్మాస్తప్ర కారంబుల స్వకాంతి 

సంపదల చేత భ్రాజమానంబు లై రాత్రియందు వుతాశనజ్వాలలభంగివెలుం 

గుచున్నవి కొన్ని చేశంబులు సదనసదృశంబు లై కొన్నియెడ లుద్యానసన్నిభం 
బు ల కొన్ని నెలవు 'లేకళిలామాపంబు లయి యద్భుతప్ర, కారంబునం జూపట్టు 

చున్నవి నుటీయు నీచి త కూటపర్వతంబు ధరి క్రిని ని భేదించిసము రితంబయినమా 

డ్కి నలగు చున్నది యేతత్పర్వతశిఖరంబు శుభదర్శనంతై యున్నది మజియు6 
గుష్టపున్నాగ సరళ భూర్షపస్రో, తో తేర చృదంబు లయి కుశేశయాదళ యుతంబు లె 

కాముకుల యా _స్పరణంబులు ఏలు శోభి ల్లు చున్నవి తత్చరిసరంబునం బరిన్లూనంబు-తె 
మృదితంబు లై "పువ్పమాలికాసందోవాంబులు వా వ్రాలి యున్నయవి చిత్రకూ 

టనగంబు బహునూ*ల్య ఫలోదకం బె యవురావత్యలకాపురంబజులను మానస 

సరోవరసౌగంధి కాఖ్యిసరోనరంబుల న్ను త్తరకురు చేళంబుల నకిరనుణియత్వంబు 

న నతి (క్ర మించిన టాపు చున్న దిచ్చటం జతుర్షశవర్ష వ ర వ్యతిరిక్త కపురగుహోయు8 కొ 

లంబంశేయు రాజర్షి సమాచరితంబు తై చ నస్వనియమంబుల ననుసరించి లత్ష్మణు 

నితోడ నీతోడం గూడి వివారించినం 'గొఅంతయేమివన వాసవత్సరం బులిచ్చటం 
గడపీ యవ్యల రాజ్యుసుఖం బనుభవించెన నని యీోాద్భశంబులై నళు భవాక్యం 

బులు సీకకుం జెప్పుచు నప్పర్పుతంబు డిగ్గి తత్క టకంబున రమష్టిజలాకీర్ణయగు 

మందాకినీనది నవలోకించి రాజీవలోచనుం డగురాముండు చారుచం ద నిభాన 

న యగుజానకి 'నవలోకించి వెండియు నిట్లనియె, 1301 

శా.రాబీవేశణ రమ్యుచిత్రపులిన నృమ్యుకా జగ త్పొవని 

౮౭5 

న్రాజతై _రవహండమండల యుతే న్నానాతటోద్య్భూతధా 

త్రీ ల్రిజాకతానృతే( జ క్స్ వాంసముఖప తై త్రివ్య్యాకుల నత రా 

క్రజీవాకరతుల్య నచ్భజలపూర్ల న్నిమ్నుగం జూచితే. tere) 

. ఒకనంకొ నవశె కై రవోత్పలాంబుజవనాలంకృతంబు మదా ళియుంకతంబు 

ఒకచోట దివ్దగంధో వేతప పవనవిరాజితంబు నురాళ కరాజితేంబు 
ఒక "దెస గగన చుంబ్యుత్తుంగకల్లోల భావితంబు కులింగ సేవితంబు 

ఒక యోర వన దేవయువతిసంగీతీసన్నాదితం బలసారసోదితంబు 
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తేఒక్క_యెడ నిమ్నగావ మొక్క శ్రేవ్య స్తనితగంభీర మొకచాయం జక్రవాక 
శోోతం బయి యెల్డెడం జాడ నొప్పా, నబ్దలోచన యిచటిశోభాతిళశ యము. 

వీ అలివేణి కంక దివ్యారణ్యఫలపల్లవోద్దీపితారణ్య మొక్క చోటు 
కలకంఠి కంకు మా కందపల్ల వభావనోన్మ త్తపికనాద మొక్క వోటు 
పూబోడి కంటు సంఫల్ల కలావమయూరనాట్యవిశాల 'మొక్క-వోటు 
రాజీవముఖ కం మె రమణీయతరమ్భృ గయూ=థకోలావాలం బొక్క చోటు 

'లే.చెలున యొకచోటు నిద్దని పేవ్యమాన,వతివ యొకచోటు బేవవిహార యోగ్య 
మంతీ యొకచోటు వనదంతిదంతయుతము, దేవి చూచితే యీనదితీరమందు. 

"లే.తామరసనే త్రి మృగనివీతంబు లగుట్క వలనం గలుపోదకంబు లై యలరునట్టి 
యీమనోజ్ఞ తర్థంబు లింపెసంగ నాక వేడ్క. బుట్టించు చున్న ఏ -వేళం గం, 

క్ ఫఘనవల్క_్లలంబులు జటా జినములు ధరియించి మాని శేఖరులు ముదం 
బున నీనదిలో మజ్జన, మొనరించుచు నున్నవారు యువతీ కంళేు. 1806 

క. రమణీ మణికొందటు సం,యము లిచ్చట నూర్ణ బాహు ల. నియమమునం 
గ్రముమున నాదిత్యుని సర్వమయు నుపాసించుచున్నవారలు కంచే. 1501 

'తే.పత్రపువ్చంబు లిన్నది.వె స్యృజించు, మారుత" ద్ధూతశిఖరద్రుమముల చేత ం 
బర నృత్యం బోనర్ప నుషక్కమించు, పగిద్ని జూపట్టు చున్నది పర్వతంబు, 

"బే. వారి జేక్షణ నీరమ్యు వదనజనిత, కాంతి నీవీంచి తమ కట్టి కాంతి లేమి 
ననరుహాంబులుసిగ్గు చేమునింగ న నంగ,జలములమునుంగు చున్నవి చెలువ కం. 

క. ఒకచోట నుణినికాశో,దక మొకయెశ విమలపై కతం బొకచో న 
త్య కలంకసలిల మొకయెడ, వికచసరోజములు గలిగి వెలసెడుం గంకు, 181 

క, శ్వసనావాతీననవికచ, ప్రసూనములు పాదపముల వై నుండి రహి 
_న్వెస వ్రాలి పజిచినట్టుగం బొసంగం బి వావాంబువెంటంబో యుడు. గంటే, 

క, వనజూతీపత్ర, చూచితెె పనివడి జక్కు వలు మధురఫణితి నినాదం = 
బొనరించుచు. గమలోత్పల, వనవంశ ములం౦దు వ్రాలి వరలెడు మ్రలన్, 

'లే.ఇ9న్నదీసై కతములందు నిన్ను గూడి వలసినట్లు శ్రీడించుచు లలిత ఫణితి 
నిమహోగిరిపె వసియించుకొంటు, నతిన పురవాస నుధికోదయంబె నాకు. 1818 

క. అతువితతపోడనుశమూ, న్వితు లగుతాపసుల వేత నిత్యము వివో 
భితజల యగునీనది నం, చితభ_ క్రి న్నన్ను. గూడి సేవింపు మిన్. 1814 

వ. కల ణి నీ విమ్మహాసదియందు మత్సమేతంబుగా ననగావానంబు “చేయుము 
భవజ్ఞఘనకుచాఘాతీజనితతరంగంబులచేతం గమలోత్పలంబులు నటనంబు 
గావింపం గలవు 1815 

న ఆమందాకీని శష్ట్రని, కోనులీ క్షనిశంబుం బ్రీయము గూర్చిన క్రియ నేం 
డీముందాకేని నీకును, లేమా యొనంగూర్చు హితము ,బ్రియమును సుఖమున్, 



క, 

తె. 

క్, 

| ళో మ్బ (యూథ శాలినియు. దానురసావృతేయు న 

అయోధ్యాకాండ ము. 418 

ఈపర్వత రాజ మయో, ఛా పట్టణమట్ల యిమ్మహోనది సరయూ 

ద్టపవకీయట్ల యరయుచు, భూపుత్రీ నన్ను సాడి పొందుము సుఖముల్. 

చాలకలీఫాల ని ని వనుకూబ వచు, హితము గావింప లక్ష్యుణు. డధికభ ర్ 

నస్మ దాజ్ఞువ్యవస్థితుం. సగుచునుండ ,ముదమునాక బ్బుటకు నింకంగొదవయేమి. 

కమయు రక్తం ద్రిషమవణన్నాన మొనర్చుచు వన్ట మనుదినంబు మెసవుచు 

ఫముం గూడి నావునంబున, రమణీ కాంట్నీంప నింక 'రాజస్టమును బురిన్., 

స్స హోమృుగ 

ప్రతకినివీతతో. "యయును బోదపసేవితీయు న నృహోర్షికో 

న్నతయగు నిమ్మహోతటిని న్నాస మొనర్చి గళ్ల ముర డనా 
వొకకుశలుండు" గానినరుం డంగన యొవ్వండు 'లేండు చూడలన్, 1820 

అని యిప్పిథంబున రాముండు వ్రీయాసహాయుండై బహూుసనంగతు లగువచ 

నంబులు పలుకుచు గొండాకసేపునయ నాంజన ప్రభం జై నచిత్రకూటపర్వతం 
బున విహరించి యనంతరంబ నిజా శ్రమసమిాఫంబుననోక ర రమణీయశిరి ప్రస్థం 

బునందు సీతాసమేతంబుగా సుఖాసీనుండై యిదిమేధ్యం బిదిస్వాదు విది వహ్ని 
నిష్ట ప్తం బని వచించుచు మృగమాంస ప్ర దానరబున న శ్రేవిని రంజిల్లం జేయు 

చుండె నప్పుడు సమిపంబునం జనుదెంచు చున్న భరతుని సై న్యశేబ్దంబును 

జమూచరణోల్లితపరా గంబును నింగి ముట్టి చెలం” నమ్మహాధ్వని విని వార 

ణాదిమృగంబులు సయూాథంబు | లై భయంబుం గొని సెక్కు_ తెటంగులం బరు 

AG 

నెత్తు చుంజె నంత రాముండు 3 సై నస్టీసముద్ధూ తే శబ్దంబు విని శబ్దసం శ్ర వణసం 

జాతేసాధ్పసంబునం బలి చున్ఫుగంబుల నవకోకించి ద్: ప్పకేజుం జై నసౌమి త్రి 

గ్రా అ లో ఇ అప ణా డి జ న జ . జలనిధిఘోోప మట్ల ఘన శబ్దముకై వడి నొక్క_నాద మ 

త్యలముగతి న్వినం బడియె నద్భుతపాంసువు లెల్ల దిక్కు లం 
గలయంగ నాకృమించె గజఖడ్లమృ చేంద్రవరాహయూథము 

ల్పలుగతుల న్య్మయంబుం గొని పాణం దొడంగెం గుమార చూచి సే, 1822 

"తే జనవిభుండొ తత్పముండొ యావనమునందు 

క్ట 

చ. 

వేట సలుపంగ వచ్చె నవ్విధము గాక 
శాషపదం బరుడెంచనో సత్వోరముగం 
గల తెజం గంతయును నీవు తెలిసికొమ్హ, 1828 

ఈనగము పనీ గణముల, కై న సుదుశ్చరము లక్ష్మణా యీపగిదిం 
బూనికి. జనుదెంచెడువాం డేనరుండో వేగ తెలియు మెంతటిఘనుయో. 

అన విని లక్ష్ముణు౦డు రయ మారం బుప్పీతసాల మెక్కి_ యూ 

యనువున దిక్కు. లన్ని గలయం బరికించి యుదజ్ముఖం బుగాం 
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(4 

నుంగొనియె నృతాంగతురగది పసంకులము నృ గాధిరా 

జనిభపదాతిసంయుతము సాగరతుల్యము భూరిమై న్యమున్. 1825 

ఈరీతిం గాంచి యారఘు, వీరుడు సాలమున నుండి వెస బ్రాంజలి మై 

యారామునితో సె న్య, ప్రారంభం బెజుకపజిచి పలికె న్యరలన్. 1826 

. వీరో త్తమ నహ్నీ నర, ణ్యారోవితుం జేసి సీత న ద్రి బిలమునం 
జేరిచి గ్రక్కునం చేయుము, దొరుణశరభణాపకనచధారణ మనఘా 1897 

అని వేగిరపడి పలికెకు, ననుజన్తుని. జూచి పలికె నారామవిభుం 

డనఘా యొన్వని బలమో, గనుంగొనుము సవి స్తరంబుగా సర్వంబున్. 1828 

యయ లత్షుణుండు శ్రీరామచంద్బునకు థరతాగమనం బెటింగించుట. ర్రుట్టాం- 

- నా విని లక్రీణుండు వదనంబున౭ సోపము చెంగలింపం గాం 

బావకుశకై వడిం గెరలి ప్రాంజలి యై తనయన్న కిట్లను 
నైవ కృతాభికే.కుం డయ 'ధిరత న నిన్ను జయింప గోరి యా 

త్రోవ బలంబు గొల్వ భరతుం చకుదెంచుచు నున్నవాం డొగిన్ 1829 

మంటిపొడువు గలిగి ఘంటాఘణంఘణ, నినద మెల్లదెసల నిండం దద్ర, 

థంబుమోంద నుద్దతస్మం౦ధ మగుకోవి, చార కేతు వలరు భర్మనిరత. 1880 
. చటులగంలతి గల్లు నారట్టజంబు "లెక్క; విచ్చుకత్తులతళ తళ బకేచ్చుకొనంగ 

సాదు లరు ఉంచుచు న్నారుసావాసమున, వారణారోవాకులుం గంెటువాండి గలిగి, 

. మన మాయుధములు గొని ౫ ,వ్షన గిరిశిఖరంబుపె కి దాటుదమో లే 
6 ద 

కనఘా సన్నద్ధుల మె, మునుకొని ముచ్చట నె యుండ మో తెల్పు మొగిన్. 

క్రొావ్వున మనలం డాశీన, నెవ్వనికృతమందు మనకు నీగతి నిడుమ 

. మిహిరకులనర్య యననినిమి త్త మోవు, నేను సీతీయు దారుణ మైనవ్వసన 
మొందినార మానై కయినందనుండు. నాదుకంటను బడు నిక గాదు విడువ. 

- శాశ్వతం బై ననీదురాజ్యం బధర్మ,వృ త్రం గై కొన్నదుష్టాత్ముం డీభరతుండు 

ఛాగష్టివశమున చేడు సం ప్రా పు. డయ్యె, వీని వధియించి పుచ్చెద విమలచరిత. 

. వీరో త్తమ యింభరతుంయ 1 వారనిపరిపంథి గాన వధ్యుండు నాకీ 

దారుణచిత్తుని వధమం, చారయం గా దోస మించుకై నం గలదే. 1886 

. అధిప యపగతనిజధర్ము డై సభరతుం, డార్టగణగర్హి తుండు పూర్వాపకారి 

సవాజశత్రుండు న్వప్రయోజనరతుండు, తత్పరిత్యాగమున నీకుం దప్పు లేదు. 
మహోళ్తా - కునునీచేకం గృ తా భ్యనుజ్జుండ నై యీతణంబు భవడ్రాజ్యాపవోరి 

యనభరతుని వధించెద నాచేత నివాతుండై న పుత్రుని వా _స్తొభగ్నద్రుమంబునుం. 

బోలె నిరీశించి రాజ్యకాముక మొనవై -శేయు దూశిఖా ర్త ర్తయె విలపించుచుండం 

ఖుదంపడి చానింబటణి ట్టి బంధుసహితంబుగావధించిశుప్కా రణ్యంబునందుి వాం తో 
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శనుంబో ల ౫ సై న్యంబునందు మతో్క్క_?ధంబు నసత్కారంబును బ్ర యోగించి 

కరితురంగరథికపదాతుల నిశితశరంబులం గీ టడంచి చి త్రకూటకాసనంబు నెల్ల 
రుధిరోతీతంబుం గావించెద మణియు నాచేత నిహతంబు లై నగ జవాయపదాతి 

కలేబరంబుల ఇా్య్తాపదంబులు భవ్నించుం గాక య్ని ట్లు. సగతురం బరిమూర్చి నర 

ఇమాపంబుల బుణ౦బు6 దీర్చికొని 3 వ కీియోాక రగతం. బై నసామ్వాజ్యంబునుం 

చెచ్చి నీ కొసంగి కృ తార్థండ నయ్యెడ నీవు పట్టాభివీ కుండ వై వసుంధరం బరి 
పాలింపుమని యివ్విధంబున నాగ పహూోద గ్రృవ్యగ్రాయమానమానసుండై సమగ 

బాహుబలంబున భరతునితో వి స హించి నిగహించుటకుం దివురు చున్నలత్త్మ 
ణుం జూచి రాముండు సాంత్వవాక కంబుబ నమానయించుచు నిట్లనియె. 1888 

క. గురువృ త్తివిదుండు భరో, త్రరుండు మహోప్రాజ్ఞు. డధికధై ర్యుండం భరతుం 

డరుదెంచు. చుండ నసిధీ, కరశరచాపముల మే కార్యము చెప్రుమా. 1889 

క, నరపతికి సత్య మాడియు, వరవతిం జనుదెంచినట్టిభరతు ను గుణా 

భిరతు న్వధించి యూతుచ్చ రాజుమున నేమి యళము సంపాదింతున్. 1840 

కే, తలంప నెయ్యది బంధుమి త్రతకయంబు,నందుం బ్రా పించు నది సుధమ్రైంన నేమి 
గరళ మి శి తభ మ్యంబుగతింబరిత్య, జింతు6 గా శాత లోన గాంజీంప న నయ్యు. 

శే, ధర్మ మర్థంబు కానుంబు ధరణిసిదియు6, గోరుటంతేయు మో మేలుకొటకు(గాదె 

చాల్యమోొదిగ నాబుది ద్ధి భ్రైతృవక్స,లతీబరిణనమిం' చుకుబుగవే రాట్ము_ మార, 

చ. ఘనమతి నాకు దుర్గ భయము గాదు ధరితీ యధర్శమందు నా 

కనిమివలోకరాజర్టిపద మప్బిన నైనం “దృణీకరింతు నే 

ర్పున నసిచాపబాణములం బూనుట రాజ్యుముం గోరు కొంతయు 

న్మునుకొని మోకు నిచ్చలు ప్ర ప మోద 'మొనర్చుట నంచు. జూడుమో, 1848 

క ఈమాట నిజము బల్కి.తి,  ఫౌమిత్రీ నమ్ము మోవు నమ్మ వెయేని 

_ న్టీముసమున నాయుధములు, చే ముట్ట నజంబు బాస క సెద ననఘా, 1944 

క్ల అసదృళచరితుని భరతుని బస చెడి “దునుమాడి బృహదుపస్టా పకోశములీ 

మసుండ నయి తుచ్చమహీ మొన సమున గణియింతునే వినయ గుణశాలీ. 

తే, నీవు శత్రుఘ్ను౭డును బుణ్యనిరతుం డై న 

భరతుండును తేనియెడ నాకుం బరల నెద్ది 

యేనియు నొకింత సుఖ మబ్బెనేని దాని 

వీతిహోత్రుండు నీజు గావించు. గాక. 1846 

క్ కారణమా లేక నా కప, కారము జేయుటను'జేసి కై కను సుజను. 
ల్లాతీరి నృశంస యని నను, దూజురె యింశి నామె నొడిసి ద్రుంచిన యంతేన్, 

తె, కక చేసిన యపరాధ కార్యమునకు, సత్యసంధుని భ్రా భాతృ వత్సుని బుజుని€ 

శ్రాణములకం కం బ్రియుడగుభరతు నెట్టునిష్టురాక్యుడనై త్రుంప నేర్తునయ్య 
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ని. 'పుడమియి నసీరిం బాసి జడలు చీరలు దాల్చి జానకీలక్మణ సంయుతముగ 

వనికి చతెంచిక న నను' విని శోకసంతోభితకరంణుడై మ్రూరచి త్ర 
యగుతనయమ్మకు నవమతిం గావింపం దలంచి భూపలిప్ర సాదంబు వడస్ 

శ్రాతృవత్సలత సామా మూ,జ్యంబు నాకు సమర్పించుటన్ భక్తి నరుగుదెంచు 

తే, చున్నవాం డిమ్మహామహాుండొ ండువిధముపూని గా చెన్నండేనియ మున్ను భరతుం 
జెం గావించెనే మన కించు నైన, నట్టిపుణ్యుని వె నేల వట్టిశంక. 1849 

క, భరతుడు నునలం జూచుట, కరుదెంచుట కాలయోగ్య మనఘుండు మనయం 
దరయంగ నించు కైనను, దురితము గావింపం డితండు దుర్దనదూరా. _ 1850 

జే, అనఘ భరతుడు కల నైన నప్రియంబుం 

దలంప6 డెన్నండుం బరుషో క్రిం పలుక? డెపుడు 

సకల నృపధర్యసం వేడ న్లత్తవాది 

మన మెజుంగనిదే నానిమానసంబు. 1851 

తే. కెరలి భరతునిం గూర్చి శంకించె బేటి, కోమ్మహోత్తునిచే ము న్నొకప్పు డైన 
నిట్టనె + రు! ౧సజవకో క్ యించు కై నం బలుకోబడియె నె యేల యీతలంపు నీకు. 

కే, అసనుచరిత క్రార్టుంబున న ప్రియో క్రు, లాకుమూరు నుద్దేశించి యాడం దగదు 
వానియం దొకదుప్టభావత్వళంక, గలిగి యుండిన నే నైనం గనల వచ్చు. 

వ. నక్సా భరతుండు నీచేత న ప్రియంబును నిష్టురంబు నగువాకస్టింబు పలుకం 
దగినవాండు గాం డతని నుద్దేశించి నీచేతం బలుకం బడియెడున ప్రియో కులు 

నన్ను నునేశించి పలుకంబడినయవి గాం.దలంచెదం దన కొకానొకయాపద 
వచ్చినప్పుడై నను వందనీయుం డగుతండ్రిని బ్రాణభూతుం డై నభ్రాత నెవ్వి 
ధంబున వధియింప వచ్చు నని పలికి వెండియు నిట్లనియె, 1854 

తే. అనఘ చై నకృతం బున వైనపనికి ధర్మమార్షంబు విడిచి సత్క_రు లైన 
తల్లితండ్రుల భ్రాతీల దారుణముగం, దునిమి జననిందలను బొంది మనుట మే'లె, 

కే, కడం కాజరింబుం గోరి యూగతి ననర్గ, మివిీధథంబున బోధింతు వేని నీకు 

సుగుణవంకతుని ఛోరకునింజూ చినంత, సంతయును రాజ్యుమితని కిమ్మచెదనయ్య, 

చ, అనుపమలీల నేలు మిలయంతయు6 దమ్ముండ యంచు ప్రీతి న 

య్యానఘుండు గృమ్మణ నృరతుం డంఘు9లవై వె 6 బడీ రామభద్ర మా 

కోనిశము రాజు పేడో సిరి యంతయు. గ్ల కొనుంగాక యంచు? దా 
బనివడి పెక్కు.చందములం బల్ము_నొ పల్మండొ చూచు చుండుమో. 1557 

వ, అని యిట్లు ధర్మ నీలుం డగురాముండు పలికిన విని లత్ష్మణుండు లజ్ఞాతీశయం 

బువలన 'నత్యంతేనంకుచికగాశ్రుం డై డై భ్రాతృవత్సలుండు గావున శేలుదోయి 
ఫాలంబునం గీలించి దేవా ఛవదీయది త్ర త్రంబుకొలంది నవథరింతువ్రు గాక 

భరతుం డొక్కరుండె గాడు మజ్జనకుండై. న దశరథుండును జనుదెంచు చున్న 
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చాం డని తోచు చున్న దనినం గాసల్యానందనుండు 'వెండీయు సౌమి త్రం 

జూచి పరభావజ్ఞుండు గావున నితండు పీళితుం డై ప్రసంగాంతరంబుం ౭ బ స్తా 

వించు చున్నవాం డని నిశ్చయించి యొచిత్యంమన లతుణకృత ప్రస్తావంపు నే 

వ్ _స్తరించుచు నీ ట్లని యె, 18586 

అనాత్త, జనకసమాగమం బది మన కరయ నతౌాన్టినందకరము గాడె 

మనల 'వీషింపనో మనకష్టము దలంచి మరల నయోధ్యుకు మనల. వోడు 

కొని పోవుటకొ లేక కోడలిదురనస్థ చింతించి కడు సుఖ సేవని యని 

ప్రోలికి. దోడ్కొని పోవుటకో వచ్చు చున్నవాం డవిగొ మహోన్నతములు 

శే, సవనతుల్య వేగంబులు జవయుతములు, గో త్ర వంతంబు తె లై నట్టిఘోటకములు 

రెండు శత్రుంజయాఖ్య వేదండ "మొకటి మ్రోల జూపట్టుచున్నది పోల గంటె, 

తే,మూ(గి చనుబెంచు చున్న యామూూ6కనడువు 
భూతసత్కత మగుపాండురాతపత్ర, 

మిపుడు తోంపనికతమున నృపునిరాక 
యందు సందియ మయ్యెడి ననఘ చరిత. 1860 

, అని పలికి రాముండు శంకాకళంకితస్వాంతుం డై న్రీమీంచు. చుండ భ్రాతృ 

సేవాయ త్తచిత్తుం జ నలత ణు౦డు శామునివేశ నాజ్ఞప్తు ప్రుం జై సాలంబు డిగ్షి 

కృతాంజలిపుటుం డై జె 3 పారగ్టీభోగంబునం నొలిచి యుండె నంత భరతుండు 

సె న్యంబుల ననుహీధరపార్మ ఏంబుల విడియ నియమించిన గజ వాజిరథా 

కులం బె నతతై తె ఎన్యం బప్పర్యతప్రాంతంబున సార్టయోజనిమౌాత్ర ప్ర చేళం బా 

క్రమించి నివాసంబుం గావించె నిట్లు నీతిమంతుం డె డె నభరతుండుర రఘునందన 

ప్రసాదనార్థం బరుగు బెంచి ధర్త్మ ంబు పురస్క_రించి సేనాసన్ని వేశంబుం గావించి 

దర్చంబు పరివారించి పాదచారి యె యరిగి గురువచనానుఖానపరుం డైన 

రాముని సందర్శింతుం గార్ యని నిశ్చయించి నతు త్రుఘ్ను 'సవలోకించి ఆ యి 

టనియె, 1861 
ళం , 

శా,నీ వాలుబ్లులం గూడి రామవీభు నన్వేప్ంపంగా నేగు మి 

త్రోవ న్వెంట గుహాుండు జ్ఞాతియుతుం డై తోడ్తోడ నే తెంచెడుం 
ఛ్రోవీణ్యంబున మంతీ  భత్య గురుపౌరవ్రా వాకముం గూడి య్ 

నీవంక న్షనుదెంతు రామచరణకే ప్రే శకూసవమూావేతతన్. 1069 

ఆ, ఎంతలోన రాము సనెంతలో లక్షలు, నెంతలోన సీత నిపుడు కనుల 

కోజువ్రు దీజుం జూడంగాం జాల నంతీలోం, జి త్రమునకు కాంతి చెల్ల దనము. 

కే. ఇందుసంకాశ మరుణారవిందనే త్ర, నుగురఘూ  శ్రముఘనసుందరాస్య మెంత 
లో ఏవిలోకింపలే. నంతలోన నామ ,నం౦బునకు కాంతి గలుగ దనర్భ నీ, 1864 

తే, అనఘ రాముని పార్థివవ్యంజ నాని, త్రము లగుపదంబు "లెంతలో 'విమలభ క క్ర 

లత 
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నౌదల ఘటింప ంగాజాలనంతలోనంల గలువచి త్రంబునకుశాంతిగలుగ దిపుడు, 

తే, 9ఇష్టరాజ్యూర్హండ గురాముండెంతలోన, రుచిరసింహాసనమునం గూర్చుండి సదభ్లీ 
చసేకపువ్మ_రక్తిన్నురడు గాకయుండు, నంతలో శాంతి గలుగునే యను నాకు. 

ఉ. తామర సేతుణంబు శుభదంప్తము సుందరనాసము న్ఫుధా 

ధామనిభ౦బు హోసకలితంబు కృపారసయు క్ర మైనశ్రీ 
రాముని నెమ్మైగంబు మది రంజల నిచ్చలు చూచుచు న్యకో 

ఛాము౭డు 'లక్షణుండు సుకృతవ్రతుం డ డయెస్టం గ దయ్ తమ్సుండా. 1807 

ర్ జలనిధిము ద్రితధా శ్రీ, తీలమున కధినాభుం డనంగ6 దగు నిజభ ర్త రం 

బలుదెజింగుల సేవించుచు, నలజనకకుమారి ధన్య యయ్యం ? గాజే. 106 

క, నందనమునందు ధనదుని, చందంబున నెందు రాము చంద్రు డమందాొ 

నందమున నుండు నగ్గిరి, మందరగిరికంకు ను త్రమం బగు గాదే. 1869 

అ. శస్త్ర భృాద్వరుండు సవితృ పతాపుండు, రాము జేవనమున రమణిం గూడి 

నంతతంబు గ్రీడ సల్పుచు నివసించె, నదియు నతిపవిత్ర, ముయెస్టం గాదె. 

_ దరు భరతుండు పాదచారి యై శ్రీరామా కనుంబు6 గనుంగొనం బోవుకు. శుఢుం- 

వ. అని యిప్పిధంబున బనసువిభాలాసంబులు పలుకుచు మహో తేజుం డగు ర 

తుండు మహారణ్యంబుం బ్ర బ వేళించి పుప్పీ కా గృ ంబు లై నగరిసానుసంజాత 

ద్రుమవండంబు లవలోకించుచుం దన న్మధ్యంబునం ౪ జని చని 'పువ్చీతం బె బె నచిత్ర, 

ఫూటసాలంబు డగ్గటి తత్సమిోాసపంబునం బొల్చు రామా శ్ర మగతం న న 

వహ్నిధస్టజంబు విలోకించి యచ్చట రాముండు వనీయించి యున్న వా “నని 

మయొతింగి జలపారంబు నొందినవానితెజంగున సంతోవవిశేషంబునం బొద 
లుచు శత్రుఘ్నునిం జూచి పుణ్యజనోపపన్నం బె నరామాశ్ర వుం బల్ల టే 

యని శత్రుఘ్ను నకుం జూపుచు మాళ్ళ వర్ణం బునుం ోడాంని 1 రమ్మని .వసీమ్టు 

నకుం జెప్పి తాను గువాసపొితంబుగాం బురోభాగంబున కీస్తుంబునం బోవు 

చుండే సుమంత్రుండు రామదర్శనకృ తా భిలావుం డై కత్రున్ను సహీతంబుగా 

నరుగు చుండె నిట్లు ద్యుతీమంతుం డగుభరతుండు సత్వరంబు గాం బోవుచు. 

బురోభాగంబున నాశ్ర్రమసమిాపవ _క్రిచివ్నాంబులు విలోకించి శక్రుఘ్నున 
క్ ట్రనీ య, 157 1 

క, ముదితుం డయి భరద్వాజుండు సదయత నెజింగించినట్టి శేలో త్రంసం 
విజ దీని డాసితిమ కదు యది సుమి మందాకినీనొహోనది వత్సా. 18372 

వ, అని శత్రుఘ్నున కచ్చటివిశేషంబు లెతింగించుచుం జని చని యవల. 

నొక్కింత దూరంబునం దాపసాలయసదృశం బెనవహ్న్యగారభూతీపర్హ 

శాలయు బహిస్సుఖావస్తానాగ్గం బుపకల్సితం బె నయా శ మంబును విలో 
థు య ఇ... ట్ల? 
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కించి తత్సరిసరంబున నవభగ్నంబు తనకాషంబును సంపాదితంబు లెన 
can © ర 

పుష్పుంబులు నందంద మార్లపరిజ్ఞునార్థంబు కుశ వల్క_ంబులచేత రచింపం 

బడినయజ్ఞానంబును నీతకారణ౦బువలన మృగమహి వక రీవంబుల చేత నిర్హి 0౦ 

పంబడినబహుసంచయంబులును సర్వంబునుం జూచి వెండీయు కత్రుఘ్నున 

కి ట్రనియ, 1873, 

చ. ముదమున లక్షణుండు ఫలము ల్లొని కానననీను నుండి తాం 
 ఖబదపడి యా శృమంబునకు చాయక్ వచ్చుటకె_ పథంబునకా 

నీదిలముగాక్ యుండ 'విరచించినగు రుల గంటు నీతికో 
నిద జగతీరుహో హో ముల మ్రల గట్టిననారచీరలన్. 1874 

చ. మొనసి నగంబుశే పం జలము నృలముం జెలునార ఘోరకా 
ననగజము బ్ర డంపున ఘనంబులనై వడీ నింగి బృంహిత 

ధ్వనులు “సలేంగ నొంశాకడిం దాశి సముడ్షతిం బోరివోరి న 
శ mp , 

లనినులలట వీ టలని కాలుఛు నున్నవి కంకు ముంగలన్ . 1875 
౧ య లు శ 

ఉ. కాననమందు6 దాపసు'లకల ల్మృపభ కి ననారతంబు చె 

ద్రాని భజించి బహాగతిం దారు డగం జరియింతు రాబ్బవా 

'చ్భానుని భూనుహజి యడె భాసిలు చున్నది యందు జానకీ 

శ 

జూనీనీ బుణ్యమూ రి రి నలసంయమినిం బలె చెండు చూవెదన్, 1576 

వ; అని పలికి ముహూ._ర్హమా త్ర ౦బునకు మండాకీనీనదిం గడచి యనుచరులం 

జూచి యిట్లనియె. 1877 

మ. శీతి నెవా్టండు సమ స్త రాజ్య పదవీసింహాస నాధ్యముం డై 
సతతం వేలగం జూలు న ట్రవిభుం డీసౌమ్యుండు రాముండు ము 

త్కృతమం దీదురవస్థ నొంది సుఖముం శ్రేడించి ఘోరాటవి 

నీతిలో నొంటిగ నున్నవాం డకట ఛీ జీవంబు నా శేటికిన్, 1878 

క, పలుగతుల నిపుడు తీత్పదృములకు న్పీ'తాంఘ్ర ఘ్రీయుగ్యమునకుం బడి త 

ద్విలసత్కృప నొంచెదం గొం, దలపడక పునపునప ప్ర ణామంబులవేన్. 1619 

“ంర్టుర్దు, ఛభరతుండు రామా క్ర మంబు6, గనుంగొనుట్, రైర్టుం- 

వ. అని యిట్టు విలవీంచుచు.6 గ కేయీనండనుండు నీజాగ, భాగ ౦బున సాలతా 

లాళ్వకర్మ పర్ణ సమాఇ్భాది యగుదాని శశ్రాయుధనీకాశ భా రసాధ నమహాకార్షు 

కంబుల చేత సమాకీర్ణ యగుదాని శత్రు బాఢ కమహాసారరుకపృషడీ ప్త వదన. 

భానురత్మి ప్రతీ కాశతూణీరగ తఘోరసాయకాలంకృత యగుదాని సువర్ల నిర్మి 

కఠోక్షకో గిర యగుదాని రుక్క్ళబిందువిచి త్ర ఫలకరాజిత యగుదానిం గాంచన 

భూషణవిచిత్రగోధాంగుళిత్రమండిత యగుదాని సింహాధిఫీత మైన పర్వత 

గువా వృగంబులచేతం బోలె నరాతులచేత నప్రధృమ్య యగుదానిం గాకోద : 
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రంబులచేత భోగవతియుం బోలె విశినవారాచంబులవేత నభిరాను యగుదాని 

మృదుకుళంబులచేత యజ్ఞాయతేనంబునుం బోలె నాన్ఫతీ యగుదాని విశాల 

యగుదాని మనోరమ యగుదానిః బర్జశాలం జూచి యందు నీశాన్య భాగ 

కృమనిమ్న యై దీ_ప్పపాపక యగువెదిక నవలోకించి తన్మధ్య చేశంబున. 1580 

యుడు భరతుండు దూరనున రౌమునిం గనుంగొనుట. ద్రుతం 

క, నిరుపమగుణనిధి భరతుం, డురువి క్రముధనుని' ఘనుని నుటజూసీను౯ా 
“రుని జటాధరుని జితా, సురుని రఘూ త్తమునిం గారిచెసుముహూ _ర్రమునన్ , 

సీ, ఇందీవరశ్యాము నందితసుత్రాము ధవళాంశువదను సౌందరస్టసదను 

దీ ప్తటేజోలాభు జేవాధిరాహభు సరవీరుహాషు విశాలవము 
వల్క_లాజిన వాసు వరనుగుణోల్లాసుం గాంచనాచలధీరు ఘనగ భీరు 

జటులసింహాస్మ_౦ధు శార్యజితస్క_ందు మానిన దేవు నాజానుబా హు 
తే, లక్ష్మ ణోచేతు నీతాభిరాముం జిద్య, యోనిచందాన నాసీనుం కై నవాని 

రాము నీశీంచి భరతుం డలంఘనీయ, న్టోక్ర వారి మునింగిసంతుభితుం డగుచు. 

కే, పలుగతుల నా_ర్హరవమున, విలవించుచు భ్రాతృమోవావివళుం డై క 
న్నుల నశ్రు లొలుక మనమునందలంకుచు ని ట్లనియెం జాలధై ర్యము వాయన్ , 

శె, అనుదినము ప్రజచే 'నెవ్వం డభినుతింపం 

రా 

బడియె నట్టి శ్ర రాముడు భయదవన్య 
దుష్నమృగముత శే జూల దుష్పు? వేశ 

వని నుపాసితుం డై యున్నవాండు నేయు, 1884 

॥ రమణీయ-చీ నాంబరములు ధరించువా.6 డీచీరవల్క_్లల మెట్లు దాల్చ 

ఏమలవిచి త త్రమాల్యములు వ వహించువాం డీజటామండల * మెట్లు దాళల్చె 

నహి తచందనకర్ద మంబు మై మెత్తువా డీధరిత్రీరజ మెట్లు మె శై 

నెండ క న్నెలుంగక యింట వసించువాః డీఘోరవనవాస మె బ్లానశ్చె 

"లే. నతిసుఖోచితుం డగురాముండకట మన్నిమి త్రమున నిట్లు దురవస్థమెలంగవలెసె 
థి 

నీచవుతి సై ననాకు నిందితము లైన, జీవితము లేల ఛి యెంత వెట్ట నైతి. 

తే. జగతి వనికి ధర్మసంచయము సముచి, తాధ్వరంబులచే యుక్త ముయ్యి నట్టి 

క 

క 

పుణ్యుండు శరీరదునఖ సంభూత మైన, థర ర్యమొనరించుచున్నాండుగ్లే ర్యమూందీ. 

ఒందుయూ భరతళ తుఘ్బులు రామునిపాదముల పై 6 బడుట. ర్రుడుం- 

అనీ యీూగతి విలపించుచుల గనుంగవలను దుఖ బొవ ప్పకణము లొలుక రో 

దన మొనరించుచుం దగ రా, ముని దివార్టంఘు గలసమిపమునవ్రా వాలె వెసన్, 

ఈరీతి వ్రాలి భరతుం, డారామునిం. జూచి యూర యని రయొకమా టు 
చ్చారణముం చేసి శ్లోకి, కారంబున మరల బలుకజూలక్ ్యుండాన్. 886 



క 

ఉం 

కే 

క్త 
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పదపడీ శత్రుఖఘ్నుండు ద, తదముల 'శజణింగటయు. జూచి జారుణశోకం 

జెడ, నెదుగ రాఫఘవుండు వారి డయాముతి నాదరించి ప్రియ మలరారన్. 

5, ఫీఘ్రంబునం గ్ర గుచ్చి యెత్తి గాథాలింగనంబు గావించి కన్నీరు నించె నంత 

సుమంత్రుండును గుహుండును పొడనూపిన నా రాములకత్షైణులు వారలంగూ 

డి గగసరబునందు శుక్ర క్రృుబృహస్పతులతో డం గూడినదివాకరనిశాకరుల చందం' 

బునం జేజరిళ్లై ని త్తెచగునం గూడుకొనినవారణయూధపసన్ని భు లయిన 

యారాజనందనుల నల్వురం జూచి యచ్చటిననచరు లందజు హర్ష ౦బువిడిచి 

కన్నీరు నించు చుండి రనంతరంబ యుగాంతకాలంబున థరణిపయిం బడిన 

భాస్కరునిచందంబునం దనచరణంబులపయిం బడీ బద్ధాంజలీ యె బహావిధ 

కోకాలాపంబుల విలవీంచు చున్నవాని జటాజినవల్క_్లలధరుం డగువాని నుప 

వ్లాసకృళుం డగువాని వివర్ణవదనుం డగువాని భరతునిం జూచి యతని నతిప్ర 

యకోంబున భరతునిం గా నెజీంగి రామభద్రుడు. నిజకరంబుల నతనిం గ్ర 

చ్చి య శ్రి శిరంబు మూర్కొని కొండొక సేపు గాఢంబుగాం బరిపష్వుజించి పదం 

పడి నిజోత్సంగంబున నునిచికొని యతిదు॥జతుం డై నయతనిదుఃఖం బపన 

యించుటకు.6 బ్రశ్నవ్యాజంబున ధర్మంబు లుపజేశించుచు ని ట్రని యె. 1£90 

రురు రెముండు భరతుని. గూర్చి ధర్న పృళ్శ్ళములు సేయుట. తుం 

ఎచ్చట నున్నవాండు కోడు వృద్దుండు మజ్జనకుండు నేండు నీ 

విచ్చటి కేల వచ్చితి వహీనగుణాఢ్య వృ పాలు నొంటిగా 

నచ్చట ఢించి మీ రిరువు రక్కట యీగతి రాం బొసంగుచే 
యచ్చట నెవ్వీ రింకం గల రవ్విభుం బ్రోచెడువారు చెప్పుమా. 1891 

. దూరమున నుండీ వచ్చినవారి మిమ్ము 

గార్మగ్భమాలిన్యవై వర్ష స్టికముల చేతం . 
యి ౯6 

బరమదుళ్తాయగాత్రు,ల: బరలోం 'బెద్ద 

కాలమున కిందుం బొడగంటిం జూల అరిది. 1892 

విను మీ విచటికి వచ్చిన దనువున. బ్రాణంబు "లెట్లు శాల్చం గలం డా 

జనపతి కడు దీనుం డై, మునుకొని తత్ధ ణమె నాకమునకుం జనండే. 1698 

సరసాత్త్యక మజ్జనకం "డ,నురపతిసద్భశుండు ఏట మని యున్నాండో 
పకువడి ్మ (శ క్రారతరమున, కరఠగనొ నీ వేల వచ్చి తడవికిం జెపుమూ. 1694 

జే. అనభుచారిత్ర 'బాలుండ వౌట నీదు 
ఇాశ్వకం బె నరాజ్యంబు జనపడంబు 

పరము నశింప కున్నదె సత్యరతునిం . 

దండ్రి నేవింతువే నీవు ధర్మయు క్తి, 1895 

అ: శాజధర, విదుండు రాజనూయాశ్వమె, ఛాదియాగక ర్త యనిభుముూ ర్తి రీ 
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బండీతుం డై నవాని నొక్క_నిం బరి గ్ర హించిన నతండు మహీపతి కర్గసంకటం 

బులయందుూ మ్ పాశళ్వర్యంబు గావిరచు మూస బగ్టువారిం బదివేలజనంబుల 

నుపాసించిన నించుక మయొనసాహాయ్యుంబు లేదు మేధావియు మఘారుండును 

దమయుండును నీతి? స్పవిచతేణుం డగునమాత్యుం డొక్కరుం డై నమహీపతిని 
గాని దత్పమానునిగాని లవ్మీసంపన్నుం జేయు నన్ని కార్యంబులందు నట్టియు త్త 

మగుణసంపన్నునిం జేర్చం దే దగ దు త్రమకర్మంబులం దు త్రముని మధ్యమ కర ౦ 

బులయందు మధ్యముని జఘన్వక ర్త రిబునందు చభన్యుని నీయోగంప వలయు 

మతియు సువరీకాతీతు లగు వారి నమాత్యులంగుల క ,నూగతులం గరణ త్రయ 
శుద్ధియు క్త రుల గుణగ్రైష్టుల శేషఘ్రకర్శ ంబుఐందు నియోాగింపవలయు ని సుక 

ప్కకారంబునం గావించ్చేదువె మని పలికి వెండియు ని ట్లనియె, 1908 

"త, అనఘ మంత్రులు దీతి ని న్ననుదినంబు 

క్రీ వ్రదండంబుచే సము ద్వేజిత ప్ప 
జంబు గారుండం బూజ్యరాజ్యంబు6 బ్రోచు 

వాని గాం జేయుదుశె నీతివరుసం జెలిపి, 1909 

వ నుజీయు ద్తురానంబున భనం బువార్డించి యాగంబు సేయ నుషకృమించిన 

పతితుని యాజకులు నర్హించినచందంబున బలాత్కారంబునం బరి వ్ర హీంపం 

'దలంచిన కాముకునిం గాంతలు పరిత్యజిం చిన వై వడి నగు దండ గ పొయంబున 

నదండ్యు లగువారినలన ధన గృహణంబు సేయునిన్ను ఏలోకించి ప్రజలు 

పరిత్యేజింపక యనుర క్షు లై యురదురు దొ యని పలికి రశోమ్మణ నిట్లనియె, 

శే. పార్థివనయజ్ఞ సొమాద్యూ పాయకుశలు . 

లా 

శ 

వె వై ద్యూని గృతఘ్ను శూరు నై శ్వర్య కాము 
నా_ప్పనిఘటనరతు సధరాధిపతి వ 

ధింపం డాతేని కావదం ¥ దెచ్చు నతంషు, 19011 

యు కుని భృశానుర క్తుని, శ కురి తూరునిం గులీను సదుపాయసమా 

యు క్తుని నుతిమంతుని వర, భ కని గావిం తె నీను బలపతి గాంగన్. 1912 

. బలవంతులు ముఖ్యులు పక, బలార్లనులు జన్యువిదులు భ క్రులు విశక్తాం 
ల 

స న రంగు er వీ దా తులు చె నదంశనాధథుల, నబ్బాఘుగుణా సత్కరించి యలరుదె వృతిన్, 1918 

. తేటి వ వచ్చినపుడు భూవరుండు బలంబున కోన్నంబు వేతన మర్ష ర భంగి 

బుష్క_లంబుగ నిడంబోలు లోభంబున నొసంగక నుత్తుః జే యుండెనేని 

వానివపైం గోపించి వారు దూపి.0తురు దాన భూపతి “కనరంబు గలుగుం 
గాలయాపన మోవు గావింప కిడుదువే వీరుల కన్నంబు వెతనంబు 

తే, జ్ఞాతులు ప్ర భానులును భృత్యజనులు దండ,నాథు లనుర కులెప ప్రథ నంబులందు 

వీంక భవదర్థనుందు జీవితము నైన, విడువ దలకొని యుందు శే వీరవర్య. 
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తే, శ కుడు విచతుణుండు యథో కారి 

పండితుడు బుద్ధినిధి జవ పదభ వుండు 

ఘనుడు పృతిభానవంతుం డకల్మహుండు 

దై నచారుంకు సత్కృతుం గగునె యయ్య. 1915 

. మజీయు.-బరపషత్ంబులందు నుం త్రీయువ రాజపురోపీ త సేనాపతిజావారి కాం 

తరర్టంశికకారాగా రాధికృ తార్థసం చయకృ తా ,_.ర్యాకార్యని యాజక ప్రా పొడిషవా 

క సేనా నాయక నగ రాధ్యత.క ర్లాం తిక సభ్యధ ర్యాధ్యత్షదండ పాలదుగ్ల పొలరాష్ట్రాం 

తపాల కాఖ్యలం గలయస్టాదశతీ ర్థంబుబను స్వపతీంబునందు మంతి త్రి వురోహీక 

యువరాజులుం దక్క? డక్కినపంచదళతీర్థంబులను బరన్పరావిజ్ఞాతు తై ఆ నము 

న్రషరు మువ్వురు చారకులచేత వేర్వేజ చేటుంగవల యు మణీ యు వ్వపా స 

పునరాగతు లయినశత్రు,వుల దుర్చలులం గా నెంచకవర్రింపవలయు. జూ ర్వాకు 

అగుశ్రాహ్ధణుల చేవింపం దగదు వారు బొలిళు ల పండీతాభిమాను లై య 

నర్ధసంహద నచతురు cl చేనమార్లవిపరీ కేబుద్దు ₹ రై శుమ్మతేర్క విషయ బుద్ది 

నధీగమించి నిరర్థకంబు లై నపూర్వపమీయు క్రోలను ను సిద్ధాంతో క కులం గా నుక 

_న్యసించు చుందు రట్టివారి రి నేర్పజించి పరిత్యజం పవలయు నని పలికి వెండియు 

ని ట్లనియె, 191 

జైకా 

gh 

. రవినేజ మత్కులో దృవపూర్వనృపులచే ననిశంబు రవ్నీతం బె నదాని 

ఘనఏీర భటశతాంగకదంబగం భేభహయసంకుల ద్వార మైనదాని 
నిజకర నిర తావనీసురక్ష త్రియవై. శ్యళూద్రులచేత వజులుదాని 

బవాువిధ కాంచనప్రా కారహర్త్య స్రవమానవిరాజితం బై నదాని 

. ననవరత మార్య సేవితం బై నదాని 

ధన్య మగుదాని మనయ'యోభ్యాపురమును 
సత్యనామంబుగాం జేసి సంతతంబుం 

బ్రీతి. బాలింపుదువె నీవు నీతిశీల. 1911 

. మటీయుం జై త్యేశతజుస్థ్రంబును సుఖోపనివిష్టజనాకులంబును దేవస్థాన పా 

నసీయకౌలాతటాకోపకో భితంబును 2 బ్రవ్యాష్టనరనారీనంయుతేంబును “నమా 

జోత్సన శోభితంబును నుకృష్ణనీమారతంబును బశుమంతంబును హింసాభి 

వర్టితంబును నదీ మాతృకంబును రమ్యంబును శ్వాపదపరివర్ణితంబునుసర్వభయ 

పరత్య క్ష కోంబును రత్నసునర్ల రృరజ తా ద్యాకరసంపన్నంబును బాపనరవిహీనం 

బును బూర్వురాజాభిరత్నీ తేంబును నగుజనపదంబు సుఖం బున్నటబె కృమ. 

వాణేబ్యుగా రమ ేర్రలగప నై వై శ్యాదులు సకలార్థనం పాదనంబుననభిముతు లై క్స్ య 

(క్రయాత్ర తక వాణిజ్యరతు లగుచు. నుండ నా శ్రితలోకం ఖంతే యు సుఖంబు 
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నొందు చున్నదె మజియు నానణిజుల కీష్టప్రాపణానిష్టనివారణంబుల చేత భర 

అంబు. గావింపుదువే యని పలికి వెండియు న్ టనియె. 1918 

క. రకకులు లేనివారల, రశీంతువె నృపతి కాత ,రావనిలయులకా 
రశీ౦ప వలయు నెప్పుడు, దతుత నిజదంశ యో గ్యధర ముకలిమిన్. 1919 

వ. వత్సా నీవు స్తీ బయం దనుకూలుండ వై వారల కన్యపురుపసం భోషణాది 

దోవంబులు శంక రశీంచుచు వారలవచన ౦బు యథార్షబుద్ది నాకర్ణింపక 

వారితో డ రవాస్యంబు లాడక వ_ర్తింపుదు వే యని పలికి వెండియు ని ట్లనియె, 

క, అనఘా గజములు వొడమెడు, వనముల బ్రోతునె కళేణు వాజిగజములకా 
మునుకొని రత్నీంపుదు వే, యననరత ముపార్టనంబునందు. దనియకన్. 1921 

డ్ ప్రొద్దున చేచి దివ మణిభాషణము శై త్రెయినిండం దాప్చీ బి 

గప్షమమిాంద నుండుచు జగజ్జనలోచనపూర్ల సర్వ మై 

శేన్షయు న్నీ ప్రజాతతికి దర్శన మత్తు వె నాచు భ్ క్రితం 

చెక్షయు? భ్యౌద్దు ని ని న్లాలిచి వీ నటం బోదు నిత్య. మింశ్లకున్. 19092 

వ మజియు విష్టిప, భృాతినీచకర్మ కరులు నిక్వశంకు ఆ మహీ సతియొద్షకుం బ్రతి 

తంబుగాం జను 'జెంచిశేని యవజ్ఞాధిళ్యంబు సంభవించు దర్భ్శనాభానంబు వలన? 
_ గార్యహాని యగు నీయర్థంబునందు యథోచితసమయనిరీకుణ ప్ర దాన ౦బు 

దృయాజకం బె యుంకు నట్లు గావించెనచే యని పలికి వెండియు. 19238 

శే, శాజనంవన సర్వదుర్తములు రత్న, భానన్టిధన నయం శ్ర సలిలాయుధములచేత 
శిల్సికార్నుక పాణుణం మేత సంక, తంబును బరిపూర్హంబు లై తనరు నయ్యి. 

తే, అనఘ విస్తార నుగునె ధనాగమంబు 

వ్యయము కడు గొంచ నుగునె యపాశ క్ర భూత 

జనుల శెంతేయు నీదుకోశంబు చేర 

కండు నే భృత్యులు సుఖు లె యున్ననారె, [925 

లే, ఏరవర్య య భ్యాగగవిప్రులందు 

"దేవతా పితృ దేవ తాతిధులయందు 

సాధుజనులందు సఖులందు యోధుబందు 

ద్రవిణవినియోగ మునరిం తె ధర్మ పశణితి 1926 

లః మజియు వికుడ్షస్వ భానుండును గరణ = త్రయశొద్ధియు కు కండును సజ్జనుండు యదృ 

చృచేతం జోరుం డని పట్టువడి శాస్త్ర, స్రుజ్ఞులచే సేశోధితుం డై ధనతౌల్యంబున 

_వధింపంబడ కండు నె వమీజీయుం గాలంబున సందృష్ష ముం "జె డై గృహీతుం 7 డె తె సృ 

ముం జ _చార్యలస్ధ ద్ర ద వ్యుసహాతుం డై నచోరుండు్ ధనలోభంబున విము ం కుం 

డు గాకుండుం గా యని పలికి వెండియు. 1927 

శే, అనఘ ధనవంతునకు దరిద్రు నకు నొకవి,వాదరూపసంకటు మది వచ్చినపుడు 

రశ 
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పీతధనలోభు ల పతపాత ముడిగి, సత్యమాడుదు రే నీదుసచివు లనఖ, 

కే, అనఘ మిథ్యాభిళ స్తు స్తులయశ్లు కణము, లవని రాలిన నవియు భోగాజ న ముర్వి 

పాలనము చేయున రపతిపళుకళ త్ర, మిత్ర పుత్రుల హింసించు మిథ్య దు 

సీ అల బాలవృస్ట్థవైై ద్యులను బూజింతువె సవ మక వాజ జనో దానములను 

గురువుల వృద్ధుల సురల చె జై త్యేంబుల నతిథుుం నద్ధాస లై "లె నవి ప్ర 

వరులను వామేలం బరికించి నిత్వింబు గురుతరభ కి డక బున నీన్ర ం రూ 
ధర్మ ముర్ధంబుచే ధర్మ ంబుచే నర్భ మవి రెండు నిఖలభోగాభి కాంతం 

శే, గామమునంజాల? శేన్చాటుగాన యుండ, గాతు వే వ నుణీ. ధర్మార్థ కౌముములన 

చేజు వేటు విభాగించి పీఠవర ర్స క మ పడకుండ సేవిం తె కాలవోందు. 051 

తే, అఖిలశా స్రార్థకోవిదు ల ఆవల పాడీ దప్పుక నితష్టంబుం బౌొౌరజూన 

పదులతోలపాడి నీకు 'కోభంబు గలుగు, నట్టు ప్రార్థింతుశే నిత్య మనఘ చరిత, 

వ. వుటజీయు నా స్తిక్యంబును ననృతంబును నోధంబును ననవధానతగంబును దీర్థ 

నూత త్రత్వంబునుసాధు జనాదర్శనంబును నాలస్యుంబును ను బంచేం ద్రియపరవళత © 

బును బ్రయోజనంబుల చేకచింతనంబును విపరీ-తారబోధకులతోడ మంత్ర 

ణంబునో నిశ్చ తార్థంబులం దనారంభ౦బును మంత్ర,ంబు రశ్నీంపకుండు 

టయు మంగళంబు లనుష్టింప కుండుటయు నర్వదిగ వస్టికకత్రు రాజుల నుద్దే 

నించి యేక కాలంబున దండయాత్ర సలుపుటయు నివి ఏమ నాల్లు రాజ 

దోవుంబులు మహీపతి వీని నన్నిటిని వర్ణింప వలయు నుజీయు లోభ నోథా 

లస్యాసత్య ప్ప పమాద భీరు త్వాస్థిరత్వ మూఢ తాన యావమంతృీత్వ పడ 

శవర్షంబును మృగయా ద్యూతే దివాస్వష్నపరివాద స్త్రీ _మవన్ఫ త్తే వీత వాద్య 

_ వృథాపర్యటనంబు లనియెడుదళకాముజ గుణంబులున సాసత్నీ వస్తుజ నీ స్రజ నా 
ay తాపరాధజంబు లని యెడుపంచనీధ వై రంబులును న "దకపార్వతవా కైరిణ 

భాన్వునంబు లనియెడుపంచవిధ దుర్తంబులును సామ దాన భేద దండంబు లని 

యడుచతుకుపాయంబులును నౌరసతంతుసంబంధ వంశ శ్రమాగత వ్య సనరట్న 
తు లనియెడు చతుక్విధమి తే ౦బులును న్యాయధనార్దన రక్షణ వర్షన సతక్పాత్ర 
ప్రతిపత్తు లచెడుచతుర్విధరాజవృ శ త్రంబులును సార్టేమ్యుమాత్య సాష్టదుర్లకోళ 
బలసుహృత్సంజ్ఞ లం గలపరస్పరోపకారిసపాంగంబులును నిజ మత సమా 
శ్రిత సుబంధుజు కార్య సముద్భవ భృతర్ణి గృహీత నానుకంబు లగు సప్త 

పీధపకంబులును కేన సూచి గరుడ కకట మకర క్రాంచ పద్మంబు లని 
యెడుస _ప్రవీధ ప్రథానవూూభూవాంబులును గవి. వాణిజ్య దుర్గ చతు కుంజర 

బంధన ఖన్యాకర కరాదావ శూన్యనివేశనంబు లనియెడునష్టవర్గంబులును 
టైశున్య సావానద్రో హేన్ష్యా నూయార్థడూభణ నా క్సారుమ్యదండ పారు మ్యం 
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బు లనియెడి శ్రోధజని తాష్ట్రగుణం బులునునసాధ్యవస్తువు లయందు సముస్యమం 

బును సాధ్టవస్తువులయం దసముద్యుమంబును శ క్యవస్తుపిషయంబునం దకాల 

సముద్యోమంబు ననియెడి వ్యసన తె, తేయంబును ధ రాధ కామంబు లనియెడీ శ్రీవ 

ర్లంబును బ బ్ర భుత్వమంత్రోత్సాహ నాముకళ కి క త్రయరీబునుశత్రుత యస్థానవృద్దు 

లనియెడి త్రివక్షంబును దృయీవాశ్తాదండ డనీతిసంజ్ఞ కవిద్యా త్ర త్ర యంబును బ్రజా 
పాలనమూలం'బై నయిం చ యజయంబును సంధి వి గహ యానా సన దె దె వ్రథీ 

భావ సమా శ్రయ సంజ్ఞ కం బె నపూడ్డుణ్యంబును హుతాశన జల వ్యాధి 

దుర్భితు నురేసంసు లనియెడిప ంచవిధదై వన్య సనంబులును నాయు క్షక చోర 

పర రాజవల్లభ పృథివ్పతిలోభంబుల వలన నయ్యొడుపంచవిధమానువవ్య సనం 

ను నలబవేత నావమానిత కోకిత వీమీతంబు లగుశత్రు, సంబంధివర్షంబుల 

నభిమతేవస్త పృదానంబున భేదించుటయ ను చా లవృద్ధ దీర సరో గజ్ఞాతి ఒకి హివ్కృ 

త భీరుక శీదజనక లుబ్ల లుబజనకవిర క్ష ప ప్రకృతిక వివయాసక్తా నేకచి శ్ర త్రమంత్ర, 

చేవబ్రా హ్లణనిందక దై వోపహాతక చె వచి త్ర దుగ్భితవ్యసనో వేత బలవిసన 

సంకులా దేశస్థాకాలయు క్ష క్ర బహాురిపు సత్యేధర్యక్య వేతసంజ్ఞకులను సంధిక యో. 

గుల శేవలని ల్ హోరు లగుపురుసులను రా జ్య్వాపహరణంబును భిర్వాపహార 

ణంబునుస్థానాప పపారణంబును చేగాపహారణంబును జాతిజనాపహారణంబును ధ 

నాపహరణంబును మదంబును మానంబును విషయపారనశ్యంబును క్షైనవిఘా 

తంబును నర్ధపఘా ఘాతీంబును శ క్రి కివిఘాతంబును ధర ర్యవిఘాతంబును "'దేవతాతిరస్క 

రణంబును సీ త్రతేద్ధనా వమా సంబులునుబంభువినా శనంబునులో శాను గ్ర వారా 

హిత్యంబును స్వామ్య మా త్యాదిమండలదూ ష ణంబునుస్వాఖిమతవిషయా భిలా 

విత్వంబు ననియెడువింశతీ విగ హకారణంబులను నమాత్యేరాస్ట్ర/దుర్లకోళశ 
దండంబులనియెడుపం చవిధ ప వ్రశతులను బురోవ రుల నళ త్ర, మి త్రీ శత్రు మి త్ర 

మిత్రమి త్ర శతుమిత్ర మిత్రు లనియడువా శవ్రకునుషృష్ట భాగస్టులెన హర్షి్రా న 

హో శ్రందపార్టి గ్రాహాసారా శృందాసారు లనియెడువారునలువురును మధ్యవ ర్తి రి 

యగువీజిగీషుండును పార్శవ్రభాగవ్నర్తి యగువుధ్యముండును వీరల కందణికు 
బహిస్థ్రానావస్థితుం డై డె నవాం డుదాసీనుండు ననునీద్వాదశరాజూత్త కమండలం 

బును “వినృహ్యాయాన సంధాయయాన సంభూయయాన ప్రసంగతోయా నో, 

వేశవ్యయానంబు లనియెడుపం చవిధయానంబులను యానాననాత కం బైన 

సంధిని దై ఏధీభావ సమాశ్రృయాత్మకం బై నవిగవాంబును వీని నన్నింటిని నీతి 
కాస్తో కప కారంబున నెటింగి సూయంబుల బరిత్యజించి యుపా దేయంబుల. 

బరి x హీంతు చే మజీయు. 'బెక్కండ్రు మంత్రు, లం గూడి 'కావించినమంత్ర, తం 

బునకు భిన్నత్వసంభవంబువలన నె నై కమళ్యాభావంబువలనను సా ఆర్థక్యోంబుగలు 
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గదు గావున శాస్తో కనుం తి త్రిలతణబతీ తు లగునుంత్రుల సల్వురం గాని 

మువుష్టురం గాని గి ా శయందజలోను నాకొ గ_కరిథోను రహా స్యంబుగా 

నుం త్రేంబు గావింపుదు వే యని పలికి వెండియు ని టునియె, 1932 

నీ, సవనతంత్రాద్యనుష్టానంబు చేత వేనంబులు సప్తలీక కృతంబు లగునేె 

దానభోగంబుల ధినథానర్టీరత్నాదికంబులు సఫలికృతంబు లగునె 

శా స్త్రసం శ శ్ర వణంబు సఫలీ! కృతం బగునే శీలసవ్ట్ర త్త త్లీనియణివలన 

దాక్నిణ్యరతే సుతో త్పాదనంబున ౬ గల త్రృంబులు సఫలీకృతంబు లగునె 

"లే. రవికులో త్తమ నీ వొక్కండవె భుజింప, కష్టనుష్టాన్నమును బరితున్టి గాంగ 
మానితావారు లాశంనవమూాను లె  సృమిత్రు, బుక బెట్టుదువె నీవుపాత్ర క్షముతిశ. 

ర్ం ధ ర్యార్ధకామయు క కము, నిర ,లసువి చేశ, రంజు నిత్యము శుభ ముకొ 

శర్శ్మద మగునావెప్పీన, ధర ము మాది నిల వుడయ్య దశరథతనయా. 1981 

ఫ్ ఎయ్యది శుభంబు సుజనుల కీస్ట్య మెద్ది, తవిలి మనతం క్రి తాత ముత్తాత లెల్ల 
నర్శి నెద్దాని సేవించి రనుదినంబు, నట్టివృ త్తిని శేవింతె యనభ నీవు. 1985 

"తే. యు యు క్లదండుం గ్ ధర్మ సంయు _కృబుద్ధి, సెన్వం డిఐ యేలు నట్టిమహీవరుండు 

పుణ్య జనపుంగవ్రుు చేజీయూగడువడని' కా యెహికామువీ కసుఖంబులనుభ వి ౦చు,. 

వ. అనీ యివ్విధంబున రాజధర్శ్య బు బుపచేళించు చున్నయన్నం జూచి భరతుం 

డి ట్లనియె, 1981 

కం కూర్మి మెణయ మో రిప్పుడు, నిర్మలవుతిం జెప్పినట్టి నృపథర్మ్మంబుల్ 

ధారి కులకు గాక రహీకా, ధర విహీనుండ నైన నా శేమిటికిన్. 1988 

దరు భరతుడు రామునికి. దళరథమరణం బెతింగించుట, చుడు 

సి అనఘాత్త్య మననంశమున కర్టిస్టునకు రా జ్య మవలికనిష్టుల కత్రనిసేవ 

యుచితధేర, ౦ బగుచుండ నీవు భవింపణ దగినసా మూ (మా జరీ మధర్థ్యయు శీ 

నా కిచి చ్చినందుకు నన్ను బాత్రముం జేసి మూఘా*రప నమున కిట్లు నీకు 
రాం జెల్లునే చేనరాజ్యపదం జైన నీకుం గానిది దాల్ప నాకు నశమె 

తే, చేవ మా కెల్ల నధిపతి నీవు నన్ను, గరుణం జూచి యయోాభా్యానగరికి రమ్ము 
రాజసన్ని ధి( 'బూజ్యసామ్రా మా,జస్టపట్టు 'భ ద్ర్రుడవుగమ్లు నృపసభా భ ననమందే, 

జే. అధిప ధర్హార్థసహిత మై మైనట్టి దెవ, లోకసంహాదనీయకాసోకవృ త్త త్ర 

మెవ్వనికింగల్లు నట్టిమహీళుం డుర్వ్వి, మానుషుండై న 'జేవత్వమహీ మః గాంచు, 

కే, లవ్షణుండు సీశయును వెంటరాంగ నీవు, పోలు వెడలినమాత్రాన భూవరుండు 

పురికీ నానచ్చుకం'కెమున్నరిగెదివికిం ద్వద్దో యోగాన్ని హీతిసరత ప స్త్ర డగుచు, 

మ. నిను జింతించుచు నిన్నె జేరుకొనుచు నీయందు జి త్తంబుం జే 
ర్చి నినుం గూర్చి బహుప్రకారముల విత్నేపించుచు న్నీముఖా 
బ్దనిరీయోస్పృహాు. డై భవద్విరవాసంజా తాగ్ని చం గాంగ నీ 
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జనకుం డెంతయు న_స్పమించె జననీసంభఘంబు శోకింపంగన్. 1942 

చ. ప్రియతేనయుండు ప్రీతి నిడుపిండము దత్పితృలోకమందు న 

టయ మగు నంచు శాస్త్రములు చాటి వచించెను నీవు తం డ్రికీం 

వ్రియుయి కను గాన నాయనరకు. బ్రీతిగం బండ మొసంగు మిప్పు జే 

రరమమున మున్నె వేసితిని లత్షుగసో దరసంయుతంబుగన్, 1948 

ఇడ్చుర్ణు. రాముడు పిత్ళమరణమును విని దు[ఖిరెచుట. చురుం- 

క, అనీ యీగతిం వీతృమరణము, వినిపించిన నతనిమాట వీనుల కనీలో 

దనుజరిపూళ్స ఎ్రిప్రం బగు భఘనదారుణన జ్ర హేతి౫కి సోశోటయున్. 1944 

క పరళునికృ త్త తం బగుసుర, తకునుకరణి రాఫ ఘవుండు దద్దయు శోకం 
"బెరియంగం బరవళు. డౌయ, త్తటీ ధరణిం బడి య. జాల థై రము వాయన్. 

మ విపులాధీ కుని గూర్చి యప శొది ని చ్వేదించుచుం గూాలఫఘా 

త పరిశ్రాంతసుషు_ప్రదంతికరణి న్లౌతీ గలి నాష్ట్ర9లి యు 
న్నపృథూరన్ము_ని రాము గాంచి వెస నంతేకా ఖాత లుద్విగ్ను లై 

యుపచారంబుల సేవ దేర్చి రపు డయ్యుర్వీసుతాయు కు లై, 1946 

ఆ. అంతం గొంతవడికి నమ్మహాపురుమండు, తెలివి నొంది కనులజలము లొోొలుక 

దండ్రి మరణమునకు. దేశి దు౩ఖంచుచు, నిట్లు లని యె లై కపట్టితో డ, 

4. భూామెవరుండు సద్గతికి. బోయిన వెన్క నయోధ్యయందు న్ 

చేమియొనర్చువా(డ జగతీ శ్వర పాలిత మైనయప్పురం 
వీమహీ నింక నేపుకుముం జేలంగం జాలు దురంత మో యగా 

భఛామితశోకళూ పమకరాలయ మెట్లు తరింతుం దమ్మ్లుండా. 1948 

ఉ. ఆతతమద్వియోగజనితార్హి దపించుచు మృత్యు వొంది నా 
చేత నసంస్కృతుం డగుచు శీమఘ్రమున నివి శేగెం గాన వి 
ఖ్యాతీగు ణాబ్టికి న్షశరథావనిభ_ ర్తకుం బట్టి న నుదు 

న్లాతుండ నె చేను వరుస న్షనియించుట వ్యర్థమే కడా, 1919 

క శ్రుతివోదితగతి నీచే, శీ తినాథుందు ముసె ్న ప్రైతకృత్యంబుల స 

శతు డయ్యెం గాన నీవిపు, డతంలితచరితార్థకండ వై తివి గాజే. 1950 
చ, ఇనకులనాయకుండు దివి కేగిన వెన్నం గృత వ వతేండ న్ 

నననుం బురంబునం దింక ఘనంబుగ నెవరీడు ప్రో ఫోచువాండు పా 

వనగలీ సన్నివృ త్తవనవాసుండ నయ్యును గ్రమ్మతం బురం 

బునకు6 జనంగ నోపహ గృతపుణ్య, యనాయక మట్టు గావునన్ , 1951 

క ననుం జూచి సువృత్తుం డంచు నృపతి యేయేనుడుగులు శ్రుతిసు ఖములు గా 

మును పలుకు నట్టిమాటలు, పనుతగుణా యింక నెట్టు విన నగు నాకున్, 

చ, అని యిటు రామభ ద్రుండు మహాోవ్య సనంబునC గై కష పట్టితో 
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నని మగువా భవచ్చీళుకు. డంతము నొంచెం గజా యటంచు ద 
జ్ఞనకజతోడ నాడి యనుజా పీళృహీనుండ వై తె యంచుం ద 
మునిం గని పల్కి_ నెవ్వగలు ముంపల నశ్రులు నించెం గ్రుమ్హాటిన్ . 1958 

యడ, అన్న కెజంగుం జూచి భరతొదులు కోకపరీకచితు లై 

కన్నుల బొప్పము ల్లురియంగా నిలపించుచు సాంశ్వవాక్యసం 

పన్నత నాదరించి నరపాలున కౌరి పక నూచరింప కా 

పన్నత నొంది కుంద నిటు పాడియ రాఘవ యంచు. బల్క్ నన్. 1954 

తే, జానకియు స్వర్షగతు డై నశ్వశురుని విని కనుల నశ్రులు గార రోదనముం జేసె 
నామహా దేవినూశాక్చి రాముండ పుడు, వోకమున 6 గందుసౌమిత్రిం జూాశీ పలి”, 

క. వీదితాత్తుం డగుతేండ్రికి నుదక కియ సలుపవలయు నుచితంబుగ నిం 

గుదిపిణ్యాకము చీరయు, వ్రొదుఏపడ డక యుండ వేగ గొని తె న్మునఘా, 1956 

ధిర రాముందు దళకథునకు బెండ ప్ర చానంబు సేయుట. శతం 

క. జనకకుమౌారిం దోడౌని, యనఘూ మం దాకినీమహోనదికడకుం 

జను మీను వెంట నేనును, జనుదెంచెదం దండ్రి కర్థిజల మొసంగుటకున్ . 

వ. అని పలుకునాసమయంబున నిదితాత్తుండును. నుహోమతియు మృదుండును 

శాంతుండును దాంతుండును భృ శానురక్తు కండును దృఢభ_క్రిమంతుండును 

నిత్యానుగుండు నగుసుముంత్రుండు రాజకుమారులం గూడి రామభద్ర నాశ్వా 

సించి తదీయకరం బవలంబించి మందా" కీనీనదికడకుం దోడ్కొని చనియె నప్పు 

డక్కుమవూరచతుషస్ట్రయంబు సడాపూవ్వీతీ కానన ంబె నమందాకీనీన దీతీరంబున కుం 

జని యకర్షమం చె నయవతరణప్ర చేశంబున కతి ప్రయత్నంబున డిగ్షి తదీయ 
వుణ్యసలిలంబులం గ్రుంకె సంత్ రాముండు జలంబులు దోయిట సంగ 

హించి యామ్యదిశాభిముఖుం జై రోదనంబు సేయుచు డెశరథు నుద్దేశించి” 

తే, నీతివరో త్తమ పితృలోకగతుండ వై న, నీకు మద్ద త్త మైనయీలోకపావ 
నోదకం బత్షుయం బయియొప్పు(గాక, యనుచు నంజలి జలవిసర్లన మొనర్చె. 

వ, కుట్లు సలిల క్ర యంగావించి దర్భసం_స్తరంబునందు బడరీమి శ్రి తంమై నయింగుదీ 

వీణా్యాకం బిడి వెండియు దశరథు నుద్దేశించి దురఖపూర్వకంబుగా ని ట్లనియె, 

ఆ, సృథివిలోనం బురుషుం డేయన్నము భుజించు, నతని'బేవతలు తదన్ను లగుదు 
రథిప నాయొసంగినట్టయీ యా వీణా్యాక, మింపుతో' భుజంపు మిపుడు నీవు. 1961 

ఎందూ కరతి సైనికు లందణు రామునిం జూడ వచ్చుట: చుషుం 

వ. అని పలికి విధి ప, కారంబునంబిండ దానంబు. గావించి యారఘువల ల్ల భుండు తమ్యు 

లం చానును "నీళాసమేత ఎబుగా వండీయు. బూర్వమార్లంబున నప్పర్వతం 

బారోహించి సర ర్ల కటీరదాష్టీరంబు ఉగ్గతీ నిజబాహుదండంబులు సాంచి భరత 

లత్తణులం కాలింది దీర రృస్వం౦బున రోదనంటు6 జేసిన వారును నీతా 
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నమేతంబుగా. చితృమరణ భ్రా భ్రాతృ ప పృ్రాజనసంజూత్ నోకవికేషంబున దు$ఖంచి 

రంత నయా క్ర ౦దన నశబ్దంబు గిరిగుహోముఖంబులం బ్ర తిధ్ననులు సెలంగం దు 

ములం బై యొస్పె నప్పు డమ్మహాకబ్దంబు విని భరత మై నికులు భయోాద్విగ్ను లై. 
భరతుండు రామునిం జేరె వారిద యూరోదసధ్యుని యని. నివాసంబులు 

విడిచి వారి కభిముఖంబుగా నచిరప్రోమీతుం జై నరాముని. జిరప్రోషీ తునిం గాం 

దలంచుచు దృష్టు కాము లె రథవాయ గ జశకటంబు "లెక్క సతగ్షరంబుగం జనిరి 

కొందు కేవనంబునం దదీయా శ్ర ముంబుఫ కరిగి రాసమయంబున ఖురనేమి 

సమాహాతం చె నయయ్యరణ్యభామి య భ్రసమాగమంబున నాకాశముం 

బోలె దుములంబుగా మోసె స నాదాకుణఫరని విని విత్ర స్తంబు లై వనగజం 

బులు గ రేణుపరివారితంబులై మదగంభంబునదెసలవాొ సించుచు నొందువనంబు 

నకుం జనియె సీింవా వ్యాఘ? వరాహా భల్లూక మహిష సర్ప వానర గోకర్ణ 

గవయపృపషతాది మృగంబులును విత్రాసితంబులయ్యు రథాంగవాంస కారండవ 

బక క్రాంచ శుక విక శారికాది పత త్రిగణంబులు దీనా రావంబులు సేయుచు (బలి 

వందోడంగె నప్పుడు విత్ర స్త కతి సరకులం బె ద ననభంబును విత్ర _స్తజనసంకులం 

'బెనభూతలంబు నుభయంబు చేక్తకారంబునం బొల్బీ యుండ నంత సర్వ 

జనంబులు పురుష న్యాఘు7౦డు నకల ల్మృషుండును స్థండిలాసీనుండును యశస్వియు 

నగురామునిం జూచి కై కేయిని నుంథేరను నిందించుచు * భావ్పపూర్ణ ముఖు తై 
శోకించుచుండ వారింజూచి ధర ర్యజ్జుం డ్రై జ నరాముంకు కల్లి దండ్రులంబో తె సంభా 

వించి యథార్హ్హంబుగాం బ్ర ణామాలింగనవచోగారవాదుల సంక్రీతులం జేసిన 

వారు యథార్హస్థానంబుల నధినసించి పెక్కు_చందంబుల నతనిదురవస్థం జూచి 

యా క్రందించు యుండ దడీయశజ్లంబు భూన భోంతరంబు నిండి మహీాధరగువహో 

వివరంబులు మొటు (మోయ మృదంగస్వనంబుభంగి జెలంగెం దదనంతరంబ. 

కో జన పతీభార్యల నందజు, మునివి భుండు వసిష్టుం డపుడు ము న్నిడుకొొని గ్ర 

 క్కున న ధైళంబునకుం, జనియె న్రాభన్రనిః జూచు సం భ్రమ మెసంగన్. 

తే 

క్, 

తే. 

న్ 

అమ్మవోరాజపక్ను లి ట్లరిగి జనక, కన్య కాస్నాన పుణ్యోదకయును రామ 
లక్షుణనిేే పేవితయు నె 'సులత్యు మగుచుం గ్రాలుముందాకీ క్నినదిం గాంచి రచట. 

అప్పుడు కౌసల్య యుం గను, ఉప్పల బాపష్పుంబు లాని వ్రీయతనయునిపై 

నొప్పినయనురాగము తనుం గపవ్పీకొనంగ నలసుమి త్ర, సని యి ట్రనియెన్. 

అకట నిర్విషయిీకృతులై న రాము. లత్షుణు లనాభథు హ్ త్రి కాలంబులందు 

స్నాన మొనరించుటకు నజస సృంబు డిస నట్టితీర్ణ చే జీశం విద్ యజబల కంకు, 

అతిన యతంద్రితుః డై నీ, సుతు డీతీర్థమున నండీ సుకుచిరముగ మ 
త్పుతునకు నర్పించుటశై , సతతము సలిలము గృహించి చను చుండు. గదా, 

పీ, అతివ నీసుతుండు జలాహారణాదిజ జఘన్యకర్య 0 బిట్లు కడ ంకతోడం 

| 
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'జేసీన వాం డయ్యు శిష్టజనంబుచే నిల గర్హి తుండు గాం డ దెట్టు లన్న 

నన్నకుం గ ం౦కర్యే మద్ధిం జేసిన నది యంతయు గుణయు ర్త మనిరి గాటె 
భరతు డంజలింజేని ప్రార్థన గాపింప రానుండు వ్రీతి సాహ్రాజ్యపదవిం 

శే, జేకానియె నేని ఘనసుఫచితుండు నీకు 

మారు డతిదుకఖకోకవిసార మయిన 
యీనికృష్ట కర్శంబు తొ నిందె విడిచి 

యిపుజె సుఖయించు గృహమున నింపు మెజయ. 1968 

రుద్దు కౌసల్య యింగుదీపిణ్యాకపిండములను జూచి దుగిఖించుట. శుఢుంా 

వ. -అని యిట్లు లత్రణునినువ్భా ద్భా వంబు బహు ప్ర కారం బుల వక్కా_ణించుచుం 

Phi 

దళ్సమిాపంబున దతశ్నీణాగృదర్భసం స్త సరంబునందు 6 బిళ్ళ కీ వి వ్రుత్యర్థంబుగా “రాము 

నిచేత వినష్ట స్తం బె నయింగుదీవిణ్యాకంబు జూచి యప వెండీయు నంత? 

పురకాంతల నవలోకీంచి యిట్లనియె. 1069 

. ఇనకులదీపకుం డిత్వాకునాయకుం డతిసుఫోచితుంజు మహాత్తుం డమర 
సము డై నదశెరథమ్షాభ గ కిచట మత్పూనునిచే దత్త మైనదాని 

= T ర వలు 

కే, 

నింగుదీ వీణ్యాక మీది గనుగొంటిశే భుక్తభోగుం డై న భూవరుండు 
చతురంత మేదినీచ కంబు గుడుచు వాం డిటునంటిభోజనం 'బెటు భుజించె 

దాశరధి చేతం దండ్రికి డత్త మైన, దీని ఏశీంచినంత నామానసంబు 

వేయి వ్రయ్యలై పోవదు వితతవజ్ర,సారనముయము గాంబోలు నిస్సంశయముగ, 

వ. అని యిన్వ్సిధ ౦బున నా ర్త యె ఐిరపించు చున్నకా సబ్య నూరార్చి సపత్ను 

లశ్షైవిం దోడ్క్క_ని శీఘ్యంబునం జని స్వీర్లచ్యుతుం డైన బేవేంద్రునిచందంబున 

సర్వభోగపరిత్య క కుం జై స్థండిలంబుసం గారు న్న రామునిం జూచి శోకకర్శితు 

అయి కన్నీరు నించుచు సుస్టురంబుగా రోదనంబు చేసి రస్పుడు రాముండు 

తల్లులం జూచి శీళు9ంబున దర్భాసనంబున నుండి లేచి తదీయచరణంబులకుం 

బ్రణామంబుం గావించిన వారు సుఖస్సర్శంబులును మృద్రం గులీతలంబులు 

నై నకరంబుల  నమ్మహోక్షునినెమ్మేనిరజంబు పరిమార్జించి రంత లవ్షణుం 
డునుం బ్రణమిల్లిన నక్కు_మారుని నామునిం. బోలె నాదరించిరి పదరిపడి 

వె చేహి భ్ _శిపూర్వకంబుగా నమస్కరించి చావృపూర్ష ముఖ యయి దుఃఖం. 

చుచు మరుచ్చలితవల్లి యుం బోలె నడలును నుపవాసకృళాంగి నై యె తూలుదూ 

హ్ష్ వ బుక భాగంబున న నుండే SE డద్దేవిం జూచి కౌసల్య బడ్డ 
CN 

ని ట్లనియె, 971 

-ంర్టూర్టుం కౌసల్య కీశాబేవిఏిం జూచి దుగఖించుటః చుఢిం- 

క. జనకునికకూంతురు దశరథ, జనపతి కోడలును రామచంద్రునిసతి భూ 



మె, 

క 

క్ల 

క, 

అ యోధ్యాశకాండము, 483 

తనయ యగునీత కిటు వీధి, వని నీడుమలు గడువు మనుచు వ్రాసె నదయుం డై. 

దిన నాభాతపత ప్పపంకజమురీతి న్వారిదచ్చన్న చం 

ద్రునిభంగి న్విరసోత్పలంబుగతి "రణుధ్వ స్తభర్యంబుచా 
డ్పున పతద్యుతి నున్న వీ వదనంబుం జూచుచో నన్ను6 ద 

ద నశోకానల మాశ్ర, ుంబుకరణిం గాల్పం దొడంగె నహిన్. 1973 
అని బహుప్ర శారంబుల దుగిఖించు చున్నతల్లి ననూనయిం చి రాముండు సురా 

ధిపుం డగుశేక్తు ౦డు బృహాస్పతికిం బోలె హుతాశనసముప్రభుం డై డై నవసిష్టు 

నకు బ్రణామం బాచరించి యమ్మునిపుంగవునితో . గూడ దర్భాసనంబున 

నాసీనుం డయ్యెం దదనంతేరంబ భరతుండు కృతాంజలిపుటుం డై సామంత 

పురోహీత సేనా నాథసహీతంబుగా నిజతనుచ్చా యావిశేషంబున న క్కాననంబు 

నకు గారుత్మతచ్చాయ నొసంగుచుం బ్రజాపతి కభిముఖుం డై కూర్చున్న 

పురుహూతుండుం బోలె మునివేపధరుం డైనరామున కభిముఖుం డై కూ 
ర్చుండె నప్పు డచ్చటేవా రందటు రామునకుం బ్రణమిల్లీ సత్కారవూర్వ 

కంబుగా భరతుం డతనితో నేమిసంభావీంచునో యని తద్వాక్యశ, వ వణకుతూ 

వాలంబున యథార్హస్థానంబుల నాసీను లై యుండి రిట్లు గూడుకొనిన సత్య 

ధృతి యగు రామురడూను వముహాత్షుం డగులక్ష గుండును. భార్శి కుం డే డై నభర 

తుండును సుహృత్సమేతు లై "ఆ యభ్వర వేదియందు సదస్యులతో డం గసాడిన 

శ్రేతాగ్నులచందంబునం దేజరిల్లు చుండి రంతం గొంతసేపునకు రాముండు 

గరువత్సలుం డగుభరతునింజూచి పి యవచనంబుల నాళ్వాసించి లత్మణసహి 

తేంబుగా ని నిట్లనియె, 1974 

రురు రామురడు ఛరతునిజటాధారజవనాగమనకారణం బడుగుట. శుఢుం- 

. నిరుపమరాజ్యుము నడిచి నిత్యము బార్గినరక్య్యు మైనను 
త్పురమును బొడు చేసి నరపుంగవ తాపసవేపభధారి వై 

యటిమర లేక పతములకు నైన గమింపంగ రానియట్టియా 

గురుతరచి త్రకూటమునకుం జనుబెంచికి వేల చెప్పునో. 1975 

నా పని భరతుం జ డాసీ, తావల్ల భుచరణములకు దండ ప్రణతు 

బావించి మధురభాపా, ప్రావీణ్యము దోయం బలికె. శై శ్రూంజలి యగుచున్ . 

నరపతి నిను బాసి సుదు, పష్కర నుగుకర్యం బొనర్చి కడపట సుతకో 

కరసాబ్ధిముగ్నుం డై డె యప్పురుషనరు(డు వేను విడిచి పోయి౯ా దివిక్న్. 1977 

రయమున మాయను యగుకై కయి చే వినియు క వగుచు త్న నాయకుం డ 

టు యశోపహార మగునీదు, ర్నయకార్యం శ చాచరించె రాజకు తేశా, 1978 

భేక్షనుత విధవ యగు చ, కై ,_కయి బహుదు: :ఖశ్కకర్శిత మై యె య 

స్తోశతరరాజ్య పదమును, గై. En కానక దురంతనిరయగతికిం జనియెడ్న్. 1979 

ర్ర్ 



ఢీతైశీ గోరీనాథభ రామాయణము 

రురు భరతుడు రాముస రాజ్యం బంగీకరింపు మని ప్రార్థించుట. ర్రుర్టురా 

క. తడయక యిప్పుడె శకుని, వడువున సా_మా,జ్యమందు “వారక యభిమీ 

కుడ వై దాసుండ నగునా, కిడుము మహాను గ్రహం బహీనగుణాధ్యాం. 

క, అనఘా , పురజనులు మహీ, జనులు సఖులు హితులు మాతృసంభఖు మిచటికిం_ 

జనుబెంచి యున్నవారలు, జననర్య యనగ హూం బొసంగుము కళుణన్ . 1931 

క, వ్యు కంబు నానుపూరీగీ,యు క్షము నీ వనుభవింప నుచితము నీకే 

యుక్తం బగురాజ్యం బను, ర కిం చేకొని హితాప్పులం బ్రోవు మియన్, 1982 

క, భూరికళానిధి యగుశళి, చే రాకారజనిభంగి శిష్టా బారో 

దారవివారుండ వగునీ, చే రస నాథవతి యగు చుం జెలంలొదుంగాతన్. 1988 

కే అధిప యీయిష్టసచివసమన్వితముగ 

నగి నాచేత శిరమువే యాచితుండ 
వగుచు విష్య్ధండ దాసుడ ననుజుండ నగు 

నాకు సమ్యుక్ప్రపాదం బొనర్పు మిపుడు. 1984 

క, విమలాత్శ పూజితము వి, తరము శాశ్వతము నృనూహితము నితక్టంభుకా 

సుమహిళేచరితం బీప ప్రకృతిమండలము గడవం దగదు దీనిని నీకున్. 1985 

క్త అని యిట్లు పలికీ యక లు, కనుంగొనలం గమ్ముచేజంగాం లై శీంయయా 

తనయుండు గృమ్మణ( "పత్పద, వనజంబులమిాంద భక్తి వ్రాలెం బెలుచన్, 

"తే, అంత రష ఘుపుంగవుండు దు8ఖతాత్తుం డగుచు 

సనుదదంతానళముభంగి సార సో 

కూరుపులు వచ్చుచు. గలంగి యున్న భరతు 

ను కౌంగిటం గదియించి యిట్టు లనియె. 1987 

ను. అనఘాశ్తా చరిత వ్ర తుండు నిజవం ఇాచారసంరత్ణుం ' 

డును -జేజోన్వి కులీనుం డంచితగుణుండు నృతషసంపన్ను 6డు 

న్వినయోచారుండు రాజభర్మ్మవిదుం జౌ నీయట్టివాం డివ్విధం 
బున పాపంబును రాజ్య కారణనునం బోధింపలాం . జెల్లునే. 1988 

క, మానుగ నీయం దించుక, మైనను దోషవంబు6 గాన మునీియనయము 

స్హాని భవదంబ ని ట్లు ,జ్ఞూనంబున దూ నగునె సౌజనునిధీ. 1999 

రురు రాముడు భిరతునసితో దళరథాజ్ఞ కు లోయడోనలయు ననుట. చ్వుఢురా 

వ. వత్సా గురువు లగువారికి పుత్రకళ, త్రశిమ్యదాసాదులయందు స్వచ్చందకర 

ణంబు పిధింపంబడి యున్నది రోకంషలయందు సాధున్సులచేత గురువులకు 

నీయామ్యులుగాం బు త కళశిప్యాదులు సరిగణ్తు లై రి కావున మనము దశర 

_ థునకు నియామ్యుల షోని న్ వెజింగికొనుము చీరకృష్ణాజినాంబరుండ నై నె వనం 

బున నుండను బట్టాభిపి. కుండనై పురంబున నుండను నా కమ్మహానుభావుండే 
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నియామకుం డతనివాక్టిం బలంఘనీయంబు. 1990 

తే. ధర రభృచ్చే/వ్హ వినా మెంత దంత్రియందొ 

em 

భోకసత్క్యత మయినయసోకగార 

వం బనుష్టించు నంతయు వరుసతోడ 

నంబయందు ననుష్టి ంచు టది హితంబు. ; 9లో 

. అట్టిధర్మ్మ నీలు రగుతలిదం క్రుల , వేత రామ వని వసింపు మనుచుం 
బముకంుడిన నేను బదపడి వేజొక్క, చంద మెవ్విధమున సలుపువాండం 1952 

అనఘాత్మ విను మయోధ్యాపట్టణమున నేకచ్చ త్ర మైనజగత్స/భుత్వ 
మింపారంగాం గక యీోకుమారుం డుండు6 గాక రాముండు వల్క_లజటాజి 

నంబులు చాల్సి ఘోరం బగుదండ కాకాననంబున నుండుంగాక యనుచు 
భూమిాశుం డిట్టు సభామధ్య మందు విభాగించి పలికి సుపర్వగతికి 

. నరిగ నాయన గురుకు సత్య ప్రతిజ్ఞుం 

dla 

. మజీయు దశోరథుండు ధ రాత్ముడును సత్యసంధుండును మహా 

డధినిభుండు శం డ్రి, ధ వ్యాత్యుం డట్టు గౌన 

నతనిచే ద_త్ల మయినమహోర్ష భాగ 

మనుభవింపుము తగ సందియంబు నదలి. 1398 

ఏనును వల్క_లాజినము లెంతయు దాప్సీ చతుర్ష ఇాబ్బము 

ల్ఫూనికి మాని నై గహనభూమి నివాస మొనర్చి తండ్రిచే 
మానుగ దత్త మైనయసమానయశస్కర భా గ మాత్ర లో 

నూనిన వేక్క తోం. గుథుచు చుంజెద మూలఫలాశనుండ నె. 1994 

భాంద సముండును 

లోకసత్క్మతుండును గావున నతనిచేక చేభాగంబు దతం బయ్యె నదియె 
i 

యమృతేం బని తీలంచెదం గాని తద్వ్యతిరి క్ర కంబుగా సంప్రా ప్తం జె జె నసర్వలో శే చె 

"ఇ 

శ్ర(రతఏం బె న దుచ్చంబుగాం దలంచెద నని యివిధంబున * రాముండు పలుకు 

చుండ సుహృద్దణపరివృతు లయి నోకించు చున్నయప్పునుషసింహుల కవ్విఖా 

వరి యొక్క.చందంబున నతిక్రమించె నంత. టబ, భౌతకాలంబున నారాజకునూ 

రులు సుహృత్సమేతంబుగా మందాకినీనదికిం జని యందు సుస్నాతు ల కాల్య 
కరణీయంబులు దీరి క నుణ సర్రశౌలకుం జని రామునిం బరిశేపించి 

| స Ug ౯ వ్ ౬ 

యందబు సుఖానీను లయి యూరకుండ్సి రంతేం గొంతే సేపునకు సుహృన భనం 

బున భరతుండు రామభద్రు, దు, నవలోకించి యెల్ల పారును విన ని ట్లని నియ, [౪95 

దురు సఫరతుండు నానావిధంబుల కాముని రాజ్యం బంగీకొరింపు మని వేంచుట. శయం 

అనఘచరిత్ర వుజ్జనని యానరనాథు బలాత్క.రించి గై 
కొని వెస నా కొసంగినయకుంకిత రాజ్యము ధర్హ్మయు క్షి నా 
యనువున నీ కొసం గద మిహోత్మి పరగ్సిహాణం బొనర్చి నా. 
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మనము వికాస మొందంగ నమాత్యూల భృాత్యుల నేలు మిత్తటిన్. 1996 

. ఘనసనుయనూతనాంబు వేగంబుచేత, సేతువును బోలె నీసు పసిద్గ మెన 
J @ రగా 

భరతఖండంబు నీకంకొం బరునిచేతళ, ఫర మగుం గాక రతణోద్ర్ల మగు నె. 199% 

. వారిగతిని ఖరంబు గరుడగతిని గాక, మనుసరింప 'లేనియట్లు పరము 

ధర్మమూ ర్తి వగుచుం దనరెడుసీగక్కి ననుసరింపం జాల నధిప యేను. 19908. 

. చెలంగి యన్యుల చేతల బోషీంపం బజెడు వానిజీవంబు కడు సుజీనంబు కాదు 

“దెలుప మిఆంగం బగుల రశ్నీంచునట్టి, వానిజీవం బె కడు సుజీనం బధిశ. 

. ముహాతా ఫరుమునిచేత రోవికం బె నన్భతుంబు. సరివరి తం బె యంతకంతకు 
ట్ర న వక్ mp చ 

నామనునిచేత దురారోవాంబగునట్లు రూఢస్క_ంధంబె ముహాద్రుమం బై పుష్చీం 

చిన దై ఫలంబుంం జూప కుండే చేని యప్పురుషుం డేట్లు ఫరాభాన' సూతువు 

నలనం దత్సలవివయ క్రీ వీ తీ ననుభవింప కుండు నట్లు నీవు భర్తవై భృత్యులమైన 

నుమ్హు. బాలింప వేని యో యుపమా నార్థంబున కనుగుణం బగుంగావుననస్తత్ప 
రిపాలనయా పార్థం బెటుంగ నర ౦ విప్పుడు నొ మ్రాజ్యదీణ్నీ తుండ వె ననిన్ను. 

San 

బ్ర తౌ పవంతుం చె నసూ సూర్యునిం జో ఆ గన్నులారం గనుంగొన ని నీ పౌరశ్రేణు 
oy 
| 

న. బరమాసక్తులై యున్న వారు తురంగ మాతంగం బులు 

రాజ్యాభిసీ. కుం సె ననిన్ను వెనుకొని హే పూబ్బంహీి తధ్వనులుసెలంగ నరు బేరం 
గల నంత౩పురకాంత ఆ లు సమాహిత ల్ సంతోవంబునం బొడలుచు నీపిజుం 

దం జనుదొంచెడరు నాయంజలిం గైకొని పురంబునకు విచ్చేయు మని పలికిన 

నతనివచనంబుల కలరి యచ్చటివార లందజు సాధువాక్టింబుల నభినందిం 

చిరియి తైజుంగున గృ తాంజలిను స్త సకుం డై దై న్యంబునం శ్రూఫ్టించు చున్న 

భరతునిం జూచి సుళివీతమనస్కు_౦డజును థై  ర్యనంతుండు దసరోముండునుందే 

మధురాలాపంబుల నాశ్వానీంచుచు ని ట్లనియె. 2000 
అడ కథ న్్ 3 కం య క్ట ॥ అం ద జ జస . అనఘచరెత యాత్ర వై చ్చికవ్యాపార, నోరయ లేదు పురుషు వస్వతంత్రుం 

డతనిం బటి చెన మట్షిట్లు సుడి వెష్టుం గడలి పూర్వకర కారణమున. 2001 
లే &_ లలు ర చాలీ 

యు రాముడు భరతునికి భరోపదేశము సేయుట, శుఢులా 

, జగతి జీవితమునకు సంచయములకు స 

ముచ్చ[యములకు ముజీయు సంయోగ ములకు 

మరణము తేయంబు పతేనంబు మణి వియోగ 

మంత నుని పల్కి రార్యు లనర్ధ్యశీల, 2009 
ఇ్రిలపె 6 బక్సఫలంబుల, కలయక వతనమున కంటు నన్వభయంబు 

బ్లలుగని క్ర కేయం గలుగదు వు, వృష్టలకు న సృరణమున కంకు నొండు భయంబున్. 

అనభు చరితే ద ఎ్రిశన్థూణ మెనగ్భవాము, 'నిదిర మె చరాడం జూడ నశించునట్లు 

ముదిమనొందినానాంటికియిషమిజనులు, మృుత్యువళగతు తై నశియింతు లెపుడు. 
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క్ బ్రననందనీ ప్రవాహము, వనధి౧ గలసి మరల రాని వైఖరి ధరలో. 

జనినదినంబులు రాత్రులు, చను చేరవు మరల గాలసంగతి ననఘా. 2005 

వ. చను చున్నయహో రా త్రీ ౦బులు నిదాఘంబునందు సూర్వ్యునికిరణంబులు 

జలంబుం బోలె నీజగంబునందు సర్ప ప్రాణులయాయునవును హరించు చుండు 

నశ్వరపలసాధనంబులయందు వ్యాపృతుండ వై ననీవు నిన్నే యుళ్లేశించి శోకిం 
పుము పరుల నుశ్రాశించి యేల వగ చెడ వేకారణంబున భ వదీయం బై నజీవిత కా 

లంబు తీయించు చుండు నక్కారణంబునం బరలోకచింత గావింపుము మృ 

త్యువు శరీరితోం గూడం జను శరీరితోడం గూడి యుండు సుదూరమార్లం 
బరిగినను శరీరితో గూడ మరల వచ్చు బురుమని బేవాంబునందు నానాటికి 
వళులును శ్వేతశిరోరుహూంబులును సంప్రా ప్పంబు లగు జర చేత జీర్ణం డై నవురు 

వుం. డేయుపాయంబు గావింప సమక్థుం. డగు సూరుషం కుదయించు చుండ న 

శ్థార్లన కాలంబు సమాగతం బయ్యు సూర్యుం డ_స్తమించు చుండ గామోప 

భోగకాలంబు సమాగతం బయ్యె నని యిట్లు నునుషుర్ణి లానందింపుదురు గాని . 

ఛి దఘటంబునందు గృ హింపంబడినజలంబుకరణిం బ్రతితణంబు తీమజీవిత 

కాలంబు తీయించు చున్న దని యెణుంగరు మణి యు వసంతాదిబుతుసమా 
గమంబు విలోకించి త _త్రద్భోగకాలంబు సంప్రాప్పం బయ్యె నని నార్షింతురు 

గాని బుతుపరివ ర్హనంబున జీవితతశుయం బగు చున్నదని యించుక మొన 
నసజబుంగంజూల రదియునుం గాక్, 2006 

చ కడువడీ. వార్టిమధ్యమునం గాష్టము కాష్ట్రముం గూడి మారుతం 
బడర వియోగ మొంది చనినట్లు కళ శ్రసుతాదు లొక్క.చో 
నుడుగక కూడ్ 'పెక్కహాము లుండి పదంసడి పూర్వసంస్కృతిం 

గడచి వియోగ మొందుదురు కాలవశంబున. జేసి మానదా, 2007 

"తే, అవని నొక డై-న వబసినట్లాప్టజనులంగలసి యుండంగంజూల ం౧డక్కారణమునం 

బరంగ మృతుని నుళైశించి వగచువాని, కరయ లేదు తన్నిరసనమందు శ క్తి, 

సీ, రాజనందన శరీరపృవ ర్తన మది యంతలోం గలుగు తా నంతలోన 
గుణదోషము లెజేంగి కుత్చితకర్మంబు నర్జించి "చేపా శేవలత ధర్మ 

మాచరింపంగం బోలు నంగ నాపు త్రగహారానువిత్రాదు లతనివెంటం 
బోవు తాం జేసిన పుణ్యపాపంబులు దప్పక తనవెంటం దగిలి వచ్చు 

ఆ. ఎలుక గలమహాత్తు లీయర్థము గ్రహించి, పోవరాని త్రోవ బోన నీక 
మనను నాగి పట్టి మహీ తధర్యమునందే, సంచరింతు కెపుడు సత్య మింత, 

వ. మజీయు మార్షగతుం డై నపురుషుండు సహచరు లై నపథికులం జూచి యేనును 

మోవెంట నరుదెంచెడ నని పలికి యనుసరించి చనిన ట్లిది తొల్లింటిపూర్వ 
పీతృవితామహాదులు చనినమహోమార్లంబు దీని సనుసరింపళ తప్ప టెద్దానికి 
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వతి క్రమంబు లే దట్టిదాని నుద్దేశించి యాపన్నుం డై “కోక్రింప నేమి యగు కని 

వది మేన ప్రవావాంబుకిరణి సొయు8 కాలం బరుగు చుండం బృజలు ధక ర సాధ్య 
చ 

నఖ-న కులు గావ్రనం బరలోకహితేచింత చేత సుఖ సూతు వగుధకర్తం రజునం 

దాత్మ నియోగింపం దగినయది తం డ్రి యగుదళరథుండు పుమ్మలంసు లైన 

భోగరబు లనుభవించి ధర్మంబు దప్పకుండ నర్థాదానంబువలన భృత్యరవణ 

పూర్వుకంబుగాం బ్రజలం చాలించి దశ్నీణాపూర్తంబు లై నక్ష “ తుశతంబులవేక 

దేవతలం దృ క్తి ప్తి నొందించి వధూ ల షుండై బిరకా
లంబు ee 

హ్లలోళి సంగరహి 

యెనతనువ్రు ధరించి" సనం బంధిసం పద ననుభపింపం జనియె నన | 

ను ను'కేశించి శ్రుతవంతుండ వు బుద్ధిమ శ్రే త్రరుండ వై నని సీన్ర ప్రాకృతునియట్ల న్షోకింపం 

దగదు దశరధ ముర ణమద్వివాసనాదివిషయ శేదంబున బహు ప్ప కారంబు నైన 

యిీశోకంబులు వ్యర్థంబులు ప్రలాపాళ్రువి మోచనంబునందుం గార్భంబు 

లేదు ధీకుం డగువానిచేత సర్వావస్థలయందు నేతాదృశవ్వస నంబులు వర్దనీ 

యంబు లై యుండు నదియునుం గోకి. 201 

నీ అ ఘాత. మసన నతేండ్రి యగుదడశరథ్డుండు ని న్నవని సంర శీ ంపు నునుచు. బలికె 

నను కనన మున శేగు నుని పంచె నమ్మహోత్తుండు చెప్పినట్లు నీవు 

స్వస్థచిత్తుండ వై సా కేతపురి శేగు మేను గానేనమున శేిగువాడ 

నీకో నాకును బోలె లె నృపశౌాసన మలంఘ్య మట్టు గాన్రనం జేయుటుది హితంబు 

కే, మనకు దండి యుదై వంబుమాన్యుం డఖల,ధర సం వేది యనుభో చారుపలుకు 

ధర్మ్మగతి చేసా వనవాసకర్మ్య మున స,నుంచికంబుగ నింక చాలించువాండ, 

చ, వరమేతి భారి కుందు గురువ ర్తి మృదుం డన్ఫశంసు. డై నవా? 

డరయంగ ధరో మౌర్షరతుం డే డె  పరలోకజిగీవే నతి 

స్థిరముగ డం రడ్రిమాట విని వేయం బోలు గుమార నీవు న 

గ్లురువచనంబు “నార్థముగం సోది యునర్పుషము రాజనందనా, బి0 12 

కం మనతేండ్రి, యెన దశరథ, జనపతిశుభివృ త్త మెజీంగ సజ్ఞనవర నీ 

వనిశంబు ఏ తత్చ్వభావము, ననుపమనుతిం బొందు వయ్య యవితథభాంగన్, 

వ, అని యి తెజంగున రాముండు వితృని "జేశపరి పాలనంబుకొ ఆరు నర్థవంతం బై బెన 

వాకస్టంబిన దమ్మునికీ ధర్మరహ వానర్థం బుపబేశించి యూర కున్న నారఘునంద 

౦ డగుభరతుండు ప్రళృతివత్సలుం డగురాముని పీఖీంచి భఛార్మ్యిక ౦బును 

స్త్రి అ ంబు నగువాక్ళింబున నిట్లనియె. 2014 

రురు సేరతుండం యు క్షయు కంపు గా రాముని (6 బ్రార్థించుట చైయుం- 

ఆత, అధి ధిప నిన్ను దుకఖ మది బాధితునిం జేయం,డా హాల దలముదంబు సం పమోడ 
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సహితుంగాగ జేయ జాలదు నీయంత,ఫఘునుండులోకమందు గలంలదెయొరు(డు, 

తే. విమలచారిత్ర శ్రెవిద్యవృద్దు లయిన, వారి కీవ్ర సర్వజ్ఞ తా వై భవమున 
సమ్మకుడవయ్య ధర సంక్రీయముకలుగు, చోట వారరినడి?౫దు సురుచిరముగ, 

. మృతుయడై నపురుషుంజేగతి బ్వేషవిప యుండుగాండట్టునునియున్నవాండు టవ 

విహయు(డు గాండు బల్విడి లేనిదానినై నెట్లు నాగము పుట్టదట్ల యున్న 

దానిపై రాగ మింతయు? బుట్ట దిటునంటిబుడిలాభము గల పురుషు చేల 

పరితాప మొందు నెవ్వడు పరావరవిదు. డత డిట్టివ్యసనంబు నధిగమించీ 

. యును బరితపింప6 డ ట్లీవు జనవ లేణ్య, యట్టివాండవు నినుం గొనియాడందరమె 

సకలలోకై కకర్తవు సాధువినుత, సద్దుణుండవు కాస్ర్రువిశారదుండవు. 2017 

. మహాత్తా నీవు, సత్వగుణ ప సృభానుండ వమరతుల్యు (డ డవు మహోనుభానుండ వ్ర 

సత్యసంగరుండవు సర్వజ్ఞందవు సర్వదర్శివి బుద్ధిమంతుండవు భూతప్రభవవినాశ 

కోవిదుండ పట్టిసద్దుణయు కుండ నై ననీవు మాదృళుల కవివవ్యాతేనుం జె "బెన 

వ్యసనంబు నోందీయు' విమక్షుండవు "కా వని పలికి వెండియు నిట్లనియె. 2018 

. సరసుండవు సత్యసంధుండు వరయంగం బుణాత్యుండవు మహోత్తుండ వ్వి 
ప్పరుసునం బలికిన మముబోం, టరిమథ నా యేమే "సేయ నరు లు థార్రి న్, 

. వను బ్రోమితుండ నై నచో మాతల్లి, ము దృశీల యగుట సారిది నాకం 
బ్రతి శే సేయ నిట్టి పాతేకం బొనరించె, నేను నొల్ల నది సహింపు మధిప. 2020 

ఇృట్టియఘం బొనర్చినవ యేతర నుద్ధతశీలం గై శె కయిం 
బట్టి వధించు టర్హ మిటు పాపవిచారిణిం జంప బాతకం 

చెట్టును గల్ల చె నను నేం ద్రకులినుండ నె యకార్య మే 

ని 'బ్రానరింతునా యని సహించి వధింపంగ నైతి న త్తజీన్. 2021 

, కొ “దని తెంపు'సేసి యలకై కను జంపితి నేని "చేవ న 

వే దయమాలి యాజి కతివు ద్దునకు స్థన రాజధర్మ్మసం 
చేదికిః బుట్టి పుణ్యు. డన విశ్రుతిం గాంచి కుమార తల్లి చే 

లా దునుమాడి వెంత కలు షోక్తుడ నైతి వంచు దూజ వే. ౪029 

, అధిప ళుద్దాభిజనకర్ముం డై జ నదశర ,థునకుం బుత్రుండ నై పుట్టి దురిత మనక 

కడు నధరిష్థ మెనయోధర, మెట్లు, సయువాయ సాధుల కిది చెల్ల దయ్య. 

. గురుడు స్వ అద్ధుండు తండ్రి చైవత మరాగుండుం (గి యావంతుండు 

నరణిభ_ర్త రయుల్ బుణ్యమూ= ర్తి రి యగుటం వండ్రి, నిగ క్రి రింప నా 

కరయం చెల్లదు గాని యెవ్వండు పి వి యావా న్లార్టి యె 'యిట్టిని 

మ్రరకర్ష్యం బొనరించు! బుణుర్టి లగురాజు లై స్త "యిప్పనిన్. 2024 

. రాజవర్యు వినాశకాలంబునందు, భూతకోటిక “విపరీతబుద్ది యనెడు 

విశ్రుతం చైనమాట పృథ్వీత లేంద్రు. చేశ. బ్రత్యవ ము? నేయు చేయంబడియె, 
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రో 

మహాత్తా వ్రైధమోవాసావాసంబులవలన దశరథునివేత నాచరింపలడిన 
మణంబును సమిచీ నార్థం బనుసంధించి నీవ్ర గుమ్మాజీంపుము తండి 
డమిన ధనర్యాతి కమణం బేపుత్రు ౦డు గ్రృమ్మాజించు నతం డపత్యం బన 

బృనీద్ది వహించు నటు గావింపం డేని వివరీశుం డగు నీ వట్టియసత్యుంబవు గము డు గా లు ఆశీ రవిగర్హితం బైనజనకునిదుష్కృతకర్నంబు నవణంబింపం దగదు శె శేయి COR యై జీ షా రాజ్యలోభంబున ధరక్మవిరోధంబుగా మహీనాథుని నిర్బంధించి మదర్థంబుగా 
రాజ్యంబుం గైకొని దురంతం జైనపాపం బాచరించె సద్దశరథుండును 
మోవహాంబున గై శేయావాక్యం బెం తని నిగృహింపం జాలక సాహానంబున 
సుగుణసంపన్ను ౦డ చై ననిన్ను వనంబునకుం బనిచి పాపకాది యయ నిట్లు 
తల్లీ దండ్రులు దురితాత్తు అ నిరయగతికిం బోవు చుండ మహాను భావుం డైన 
నీయట్టి సత్సు త్రుం డువేతీంచుట యు కంబు గాదు లోభ మాపహాంబుల మె 
మటిచి పలికిన జననీజనకులకాసనఆబు ని ౫ హించి రాజధర్మం బెతింగి పీతృపై (WU — “కహ తావువాం జై నరాజ్యంబుం ₹ కొని తలి దండ్రులను నన్నునుసుహ్ఫృజ్ఞ నంబులను లే. చ ౧ 

Pa వాంధవులను జబౌరజానపదులను ధర్శంబున నుద్ధరింపు మని పలికి తోకా వేశం 
బున వెండియు ని ట్లనియె. 2026 

. హానవాస మేడ కు త్రభధర్యం బేడ, జడలు దాల్చు కేడ జగతి బ్రోచు 
కుడ రఘువ రేణ్య యిట్టివిరుద్దధ,ర్మంబు నాచరింపరాదు నీకు. 2027 
ఈక్కు_న రాజ్య మేలుటకు నోవీన జేనికిం బట్టబంధనం 
బొక్కట రాజధర్ష్మ్య మగుచుండం౫ నీ కిటు చేయం జెల్లునే 
యెక్కడ తీత్రధర్య మది యక్కశ భూపరిపాలనంబు నే! 
డెక్క_డం గాననంబు మతి యెక్క_డం డాపసవేష మారయన్. 2028 
మును జేంద్ర పరిద్భశక మాన మైనట్టి యూ త్యాగభో గాభియు క్ష పజాది 
పాలనధర్శంబు పరం నవ్వీల దో చి సంశయస్థంబు లతణవిహీన 
మాయలిఫలము ధరాధీకుచే నిది యాదిఫాగంబున నాచరింప 

లి ఆడు 
| నెంతయు హీతే మని యేప్రమాణంబునం దగ ననిశ్చిత మైనధర్శ మెవ్వం 

డవని తత్రబంధు6 డాచరింపం దలంచు, నకట విధినివీద్ద మైనవృ త్త 
వమమూంద నేల ధర్మ మొప్పార నొబ్లువ,ర్ల ములవారి బోను మవములచరిత. 

. మనుకులో త్తమ చతురా శ్రమములలోన, నవనిగా రన్థన్రిము_త్రమంబనిరిధర 
విదు లకారణముగ దాని వృథ యొనర్ప,నేల పూనితి వీధర్మమెన్వం డనీయె, 
బాలు(డ జ్లానహీనుండ నసండితుండం గడు దుర్చలుండ భూ 
పాలకిరీటరత్న రుచి భా సితపాదయుగుండ వైననీ 
వేల నధ యెనధర నేలంగ జే నెటు లోపువాండ నీ 
నీలము నచ్చి భద్ర ముల. జెందెడ రిందజు గమ్ము వీటికిన్, 2081 



సీ, 

లే, 

వ 

త్తే ' 

అయోాధ్యాకాండము, ae 

మంత్ర కోవిదు లై నమంశ్రులు బుకిజు ల్భనులు వసిష్టాదిమునులు ప్రకృతి 

మండలం బా స్టసామంతులు ననుం గూడి కోర్మత్రో నీచిత్ర కూటమంటె 
సం ప్రీతితో నిన్న సా మాజ్యపట్టాభివి. కుని జేసెద రు క్రభంగి 

వీటికి జనుదెంచి వేడే బాంధవు లలర నిష్కంటకం బై నపూజస్ట 

రాజ్యమును భరపద్దతి రమణతోడ, నేలుచు విశేషయు _క్లీచే నెల్లవారి 

దవిలి వర్షాశ్ర, నుస్థితు బ్రప్పు కుండ, నరసి పాలింపు నుయ్య ్ మహాత్మ నీవు, 

చేవా తేన సద్దుణ బుద్దీరహీ తుండ బాలుంక స్థానహీనుండ నీమటుంగున 

దాసభాతుండనై. జీవింప నర్లు ౦డ నిన్నుం'చానియొక్క_మువహూ ర్త ర్తంబె నజీవింప 

నర్హుండు కానివాండ నట్టి యేను భావద్వోహీనుండ నై రాజ్యం బె శ్తెజింగునం 

బాలింప చేస్తు నీ నయాధ్యాపట్ట ఇసింహాసనాధ్యముండ వై వె విబుధులచేతవాస 

వుండుం బోలె బ్రృకృతులచేత నుపాస్యమానుండ వై భుజాబలంబున లోకం 

బుల జయించి బుణ త్రయంబువలన విముక్తుండ వై వైరుల నందజి నిర్జించి 

సుహృృజ్జనంబుల సర్షకామంబుల చేత సంతుష్షులం జేయుచు సాధులకెల్ల సంతో 

షంబుం గావించుచుం గోసల రాజ్యంబు6 బరిపాలింపు మని పలికి వెండియు 

నిట్లనియె. 2038 

అందముగా శిరంబు భవదం ఘు)లు సోంకల యొక్కి "వేండెదం 

బొందుగ వేల్పులం దజుండుం బోలె సుహృృజ్జనక్ టియందు నా 

యందును ప్రీతి సేర్చి నయ మార రుదంబవి వేకహీ హీనవ్భ 

తీం దగ నోరి యిస్ల్లు కుగతిం బడ కుండంగం దండ్రిం గావుమో, 2084 

నామాట గ కొనక వక, వీరుకుం జని లేని రాజేఖర యేను 

న్నీ మాడి 'చాపసుండ నె, సౌమి తీయు జో తె వెంట జనుదెంతు రహిన్. 

. అని యిటు కై కయీకనయు. డంజలిం జేసి యనేకభంగుల 

న్వ్టినయ మెలర్పం దన్నుం దగ వేండిన రాముండు తండ్రిమాట నె 
మనమున. గట్టి చేసి దయ మాలి పురంబు సొరంగ రాదు నా 

కనఘ. చతుర్హ శాబ్దముల కవ్వీల వచ్చెద నంచు. బల్కి_నన్, 2086 

. అద్భుతం ౫ బేనయకని శై స్టైర్యంబుం జూచి, దుఠఖతం బెనజనము సంతోషమొంబదె 

ఏతి క్రి డె రా నను మాట విని ప పువార్షితం జె నజనము కోకా ర్తి నొంబె. 

. ఆతెజం గంతం జూచి సఖు లమ్మలు మంత్రులు చుట్ల నున్నవా 

రాతీతదుక ఖశోకమున న తులు * ంచుచుల శె కపట్టి వ్ 

ఖా్యాతచరిక్రుం. జాలం నొనియాడుచు నాతని గూడి నమ్రు లై | 

భూతన యామనోవారుని బుణ్యచరిత్రుని వేడి ర త్తణిన్, 2088 

అదుకం బె నయతేని సైర్యంబు. జూచి 
ఫ్రం చ 

“56 



గోపీనాథ : 

యక్కటా యింత కఠినాత్తు. డగునె రాము 

డనుచుం గృమ్మణ( దత్పదంబునకు _వ్రా వాలి 

భోరతుం జెంతయు శోకయి స ప్రబ్చికినల. 2089 

క సమ్మతితోడ నయోధ్యకు, రమ్ము ననుం గరుణం జూచి రాజ్యం బిషే గై 
కొమ్మా నృపాలనలీలివి, కన్యని ప్రార్థించుచుండెం గడుభ కి కిమెయిన్. 2040 

కో శృమ్మణ నీ నీకి (శ్రేయం బలికెడు తమ్ముని ఏీశ్లీంచి సుగుణధాము:డు రాముం 

డిమ్మెయి ననోనమృదువా, క్యమ్మున నీ ట్లనుచుం బలిశె నందజు వినణగన్, 

చ. అనఘచరిత్ర, యాదశరథావనిభ_ర్రకుం గై.  కయందు స 

త్రనయుండ పె నా జనించి యిటు ధర్మవిరోధము లాడ జెల్లునే 

పనివడి ఛ్రాకృవత్సలత+ బల్కితి దీనం గొఆంతలతేదు నీ . 

వినయవి చేకకీలములు -వేయివిధంబుల నే నెబుంగనే. 20.42 

వ. వత్సా మనతేండ్రి యగుదశరథుండు తొల్లి భవజ్ఞననిం బెండ్రియాడు నప్పు డీ 
వై శకేయికీం బుట్లే నక మారునకు రాజ్యం బొసంోద నని -శీకయునితోం బతిజ్ఞ 

గావించి వివావాం బయ్యె నాంటంగో లె నేవి రాజ్యుశుల్క_ యనంబడేయ 

నదియునుం గాక జేవాసురసంగ్రాముంబునందు దశరథుం డనేవిచేత నారా 

ధితుండై సమర్ధుం డగుటను సంతోప.విశేషంబున వరదీయం బొసంగానయస్టిను 

సలిజ్ఞం జేన్ సీక్ష రాజ్యా లి మేకంబును నాకు వనవాసంబునుం గా వరంబులు 

కంహోను యాచించె నమ్మహీరమణుండు సత్య వాది 7 గావున ధర్మ ంబునకు పోని 

లేకుండ నన్ను ననంబునకుం బొ మ్మనియె నిట్లు తండ్రి చేత నియు ఎ కుండ నై పదు 

నాల్దువత్సరంబులు దండ కకారణ్యంబున న నివసింపం బూని నీతాలత్ష్యణస సహితుండ 

నై. నిర్ణనం బె నవనంబునకుం జనుచెంచితి మదీ మాభిముతం 'బనివార్యంబు 

నీవును బితృనీ చేశవ్యవస్థి తుండ వై రాబ్టంబుం గై గైకొని భవజ్ఞననికి సంతోషం 

బొసంగి జనకుని సత్య్వవాదినిం “జీని కైకేయి రాబుణంబునలన విము కునిం 

గావించి రథీ౦పుము తొల్లి యశస్వి యీనసుగయునిలే గయాఖ్య ప్ర చేశంబుల 
యందు: బితరుల నుద్దేశించి కాని శోక కంబులు గ్తంబు లయ్యె. వాని తేజం 

గెజింగించెద వినుము. 2048 
శే తలప బున్నామనరకంబునలన జనకు. 

బోచుం గావ్రునం దనయుండు పుత్తు( డజొండె 

గ్హుం దండ్రిని నాకలోకస్థుం చేసి 
మనుచు గావున బుత్రుడు ఘన గుణాఢ్య, . 2044 

జతే, మతి యుం బెక్కు_రం బుత్రుల మాన్య గుణుల 

ననఘులను బహుశ తులను గనంగవలయు 

నింద అుండిన వార్లో నెవ్వం డేని 



అయోధ్యాకాండ ము. 443 

గయకుం బోనండె జనకునిం గాచూఫాొంటు. 2045 

చ. అని యిటు భర్త యు క్తి గయు. డాడిన నాతనిమాటం బట్టి ము 

న్ననఘవివారు శ త నన్ఫపు లందజు నవ్విధ మాచరించి రొ 
వనుపముధర రృశీలుడవు ? నర్హగుణుండన్రు పుణ్యుం డై నమ 
జ్ఞనకునిం బోను మాయన న కసత్యజదోపము గల్ల ) కుండంగన్, 2046 

వ. వత్సా నీవు శత్రుఘ్న సహితంబుగా నయోధ్యుకుం జని ద్విజాతిసహితుండ వై 

ప్రజలం బాలించుచు స్వెశాతపత్ర త్రచ్భాయలం జరించుచు సౌధప్రాసాదహర్య 
విమానాగ్గ భాగంబుల వసియించి శ త్రుఘ్నుండు హితం చాచకేంచు చుండ 
సుఖం బురడు మేను సీతాలత్త్రణసహితేంబుగా దండ కారణ్యంబు బ్ర వేళించి 
ముని వేషంబున మునిస హితుండ నె నై నృుగంబులం 7 బాలించుచు సాం ద్ర శీతల 

తరుచ్బాయలం జరించుచుం బర్హ శాలలయం దధివసిం ని లత్షణుండు "హీతం 

బాచరించు ఛుండ సుఖం బుంజేదం బు త్ర్రుల మైననునము నర్వురము నేం 

ద్రుని సత్యస్థునిం జేసి విపొదంబు నక్కి వ వ ర్రింపుద మని పలికిన నప్పుడు రామ 
భరతుల సరోవాడంబు విని జాబాలి యనుబ్రాహ్మణో త్రముండు థర్తబ్దుం డై న 

రామభద్రునిం జూచి వై దిళధర్మ రహితం బె నవాక్యంబున ని ట్లనియె, 2041 

రురు జూబాలి యను (అాహాణుండు రౌమున కధర్య ముపదేశించుట, ర్రైద్రులా 

ఉ. భూవర జ్ఞానహీనునకుం బోలె నిరద్ధకబుద్ధి నేండు నీ 
"శేవిధ్ధిం గ ౮ సాధుజను లీగతిల జూచిన యుక్త మందు ే 

నీవు సమ్మస్తముం 'దెలియ నే ర్తువు నీకొక డద్ధధర్శము 

ల్వావిరిం జెప్పంగా వలెనె వాసవసన్నిభ పొమ్ము విటికిన్, 2048 

ఉ. ఎక్కడితం డ్రి యెవ్వనికి నెవ్వడు బాంధవుం డేటిధర్మ్మ మిం 
దోొక్క_౭డు పుట్టు చుండ మజీయొక్క_6జె చచ్చుచు నుండు. గావునం 

దక్కక తల్లి దండ్రి యని ధర్మము: బల్కైడువాండు బాలిళుం 
జెక్కడిమూట నిక్కముగ నెవ్వని శెవ్వండు లేడు చూడంగన్. 2049 

ను. అరయంగా నొకవీటి కేగి పురుషుం డారేయి వ ర్హించి తా 

_ మజువాం డొండొకపిటి శేగిన క్రియ న్మర్వాలికి  'స్పంతతం 
బరుదారం దలిదండ్రు, లిల్లును ధనం బావాసమాత్ర నంటు భూ 

వర సుజ్ఞానులు దీని గె కొనరు సర్వ మిథ్య యంచు న్ర హీన్. 2050 

వ, మహాశ్తా వి త్ర త్యం బగురాజన్టింబు పరిత్యజించి మరకలను దుకఖప్పదం 

బును "పీవవొంబును బహూుకంటకొంబు నగుకాపథంబు నంగ్కరించుట 1 కర్త 

వ్యంబు కాదు పుణ్యసమృద్ద యగునయాధథ్య్టాయందుసాామ్రా, మూ జ్యదీతీతుండవై 

కోసలరాజ్యుంబు. పరిపాలిరే చుచు నముహార్హంబు లై లై నరాజభోగంబు లనుభవిం 

చుచు శ క్రుండు శ్రీ త్రీవిస్టపంబునందుంబో లె హార్యస్టవిమానప్రాసాదా గ మహో 
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ప _త్రీజ్ఞానంభు లై యురిడు వవసాయాత్త కంబె నజ్ఞానంబు ప పృత్యతంబుప్ర ప త్యత్ష 

జ్ఞానం "చెల్ల వారికి దెల్లంబే యుండు గావున నీఫ్ప పరంబు లే దని నిశ్చయించి 

పృత్యవ సిద్ధం "బె బై నరాజ్యభోగాదికంబు ప్ర ఏ త ల్ హించి పరోక్షంబు పితజిందికిం 

దోచి స్వజన సమ్మతం "జ బై నమద్బుద్ధిం బురస్కరంచుకొని భరతుని చేతం దైనా 

దికుండ వై రాజ్యంబుం బ్ర తిగహించి సుఖంబు లనుభవింపు మని ఏలీకిన 

విని సత్య ప్రవణస్వభావులలో శ్రేష్టుందై నరాముండు ధ ర్థాచలికబుద్ధిమైయు క్షి 

యుక్తం బగువాక్థంబున జాబాలి కి ట్లనియె, 2059 

యుడు రాముడు జాబాలిమాటల నిరసీంచుట. శుఢ్రుం- 

కే, అనఘ నుల్చి)యకామార్థ మరయ నెద్ది, పరమయు_క్రియు_క్తంబుగా. బలికితివది 
కార్యసంకాళ మైనయకార్య నుయ్యె, సథ సమ్మిత మైనయపథ్య మయ్యె 2060 

తే. అనఘచరిత నిర్మర్యాదుం డై నపురుషుం డవని నెవ్వాండు వాం డనుదినంబు 
వృజినయు క్తుండు భిన్న చారిత్రదర్శు నుండగుచు నపచితి నొండకుండు సభల, 

క. ధీరునిం బండితవూనిని, సూరిని బాలిళునిం బరమశుదుని మలిను 
న్సారగ్రాహినిం గుత్పితుం, జారి త్ర్మె చెప్పు చుండు సంయమివర్యా. 062 

సీ, శిష్టసన్ముతుం డనులీలవంతుండ లమణాఢు సడ నతిళుచి నై నయెను 
శిష్టన వై గ్ర తుండు దుల్నీలుండు లతణహీనుండు మలినాత్తుం డై నవాని. 
వః వైఖరి శుభ హేకువై దికకిర్యంబు విడిచి క్ క్రియావిధివింహి తంబు 

భువనసంకర మగుభ న పదీరితోధర, మనిశము ధర్మత్వమున. గడంగి 

తే. మాన కంగీకరించితి నేని ధాత్రి, శఠుని దుర్వ త్తు లోకదూపణుని నన్ను 
గాంచి త త్త్వవిదుండు సుకర్మర తుండుయుక్త కార్యుండెహ్వూడుబహూకరించు. 

. అనఘ హీన ప్రతిజ్ఞ యైనట్టివృ త్తి నలమి తిరుగుచు భవదీరితాచరణము 
నెవ్వనిక్ నుప చేళింతు నిట్టినాధి, నమున నెబ్బంగం బడయుదు నాకసుఖము, 

. తాపసో త్రమ లోక మంతయును గామివృ త్తమై సంతతంబు వ ధించుచుండు 

నృపతు లేవృ త్తిందాల్చి వ_ర్హింతు రతీనిజనము లావ త్తి వ ర్థింతురనుదినంబు.' 

. అనిశ్ మన్ఫుశంసమును సనాతనమునై న,రాజవృ త్తంబు సత్యమై రహివహించు 
నట్టు గాన సత్యాతకంబయ్యె రాజ్య, నుఖలలోక ౦బు సత్యంబునందు నిలుచు, 

ఈశ్వరుండును సత్య మేపారంగాం బద్మ యెప్పుడు సత్యము నాశ యించి యుండు 

సత్యధర్మ ౦బులు స్వర్ణ్షమూలంబులు సత్యేమూలంబులు సర్టములును. _ 

వేదంబులును శౌ త్రువికేతులు హుుతీమును దపములు సత్వ శై మ తనరు చుండు 

నమరులు బువులు సత్యము సత్యిమున కం కొం దలపోయం బరనుపదంబు లేదు 

కే, సత్య వాది లోకంబున: జతురు. డగుచునా స్తి యనుచు వాదించెడునరుల నెల్లం 

(గారసర్పంబులను బోలె నేజివై చిధన్యుండై తుది పరమపదంబుం గాంచు. 

లే. ఒకడు లోకంబు. బాలించు నొకండు కులము: 

el 

ek ఆ 

em 



416 గోకీనాథ రామాయణము 

బ్రోచు నొకడు దుర్లతికిని బోను నొకండు 

స్టోర్లమున నుండు నిందజు వరుసతోడ 
'నేకభంగిం బ్రవ రించిగె మునీంద్ర. 2068 

చ మునివర సత్య సంధు డగుభూపతి న న్నిటు కాననోర్వికిం 
జను మని పల్కె_ నేనును బ బ్రసన్నమతి నభ యాలకింపంగాం 

జనియెద నంచు నీయకానిష సమ్మతి వచ్చితి సత్య నమూంది య 

జ్ఞనకునిశాసనంబు కడుసత్య "మొనర్పక రి త్తవుత్తునే _ వ069 

ఆ. వేయి పలుకు లేల వినుము తాపసవర్య, చెలంగి తండ్రి పంపు సేయువాండ 
మోహలోభకామముల నైనం దగ సత్య, సేతువ్రనకు హోనిసేయ నయ్యు, 

ఆ. విను మసత్యసంధు ననభిజ్ఞు నస్థిర, చిత్తు మలిను సాధువృ తిళూన్యుం 

జూచి పితరు లఖలసుకులుహ్ వి రంప, " రనుచుః బలికి రార్యు లదియు వినమె, 

వ, మునీంద్రా యెను సత్యరూపం బై నయూధర్మంబు నాత్ర త్మయం దవినాభూ 

తంబుగా నవలోకిం వెద సత్పురుపాచరతం బె నజటావలయాదీ భారంబు సత్య 

రూపధర్యార్థం బభినందించు చుందు భవదు క్ర క్తధర్శ్య ౦బు తు ద నృశంసలుబ్ద పాప 

కరు లచెత సేవింపందగినయది గాని యస్యదాదుర కంగీ కార్యంబుగా దధర్మ 

పచురధర్మ "లేళశయు కృత త్రి, యథర ర్యంబుంబరిత్యజిం చెద మనోపాక్రాయజం మైనే 

ప్రేవిధపాతకకర, అబు ఏ నవ్వ్ద్ుం దో దోచి పుచ్చి త్రివిధసుకృతకర్య 0౦బు బు నంగీకరించి 

సత్యంబునం బ్ర బవ _ర్రింప వలయు హాకీ ( రియశో లమ్ములు సత్య వాది యగుపురు 

మునిం శ్రాక్థిరచుచు నతని స్వర్షగతునిం గ దలంచు చుండ్రు, నీవు నిశ్చయించి 

యిది భృద్రంబు దీనిం గావింపు మని యు_క్రికరంబు లై కె నవాక్ళోంబుల చేత నన్ను 

నియోగించితి వది యనార్వంబు దాని నంగీకరింపర దగ చేను గురుసన్నిధి 
యందు. బదునాబ్లువత్సరంబులు వన వాసంబుసలి పెద నని ప్రతిజ్ఞం బని వచ్చితి 

నప్పుడు మద్వాక్యంబు విని కై కేయి సం ప్రవాష్టచి త్త యయ్యి నిప్పుడు గురు 
వచనోల్లంఘనంబు6 జేసి భరతునివచనం బెట్లు గావింతు గురువాకన్టి పకా 

రంబున వనవాసంబు సేయుచు నియతవన్యాపోరుండ నై నై శుచి నై పుణస్టంబు. 

ల నమాలపుష్పుపలంబుల చెత చేవతలం బితృబేవతలం + ద్భ ప్తి నొందించుచు 

సంతుడ్లో ఫుంద్రి యవర్లుండ నై శ శృద్దధానుండ నై కార్యా కార్యవిచతు.ణుండ నె 

యకృ క్ర ముండ నై " పితృవపచనపుపాలనరూపం ౦ బై నలోకవర్తనంబు ననుసరించి 

ప్రవ_ర్షించెద నిని పలికి వెండియు ని ట్లనియె. 2072 

క, కర ర్య్మమునం గలుగు భద దము, శర దహీతకర ర్యభూమిసంజూతీనరు 

ల్య-రములు సేయంగాగ దగుం నేర్మంబునల గాని. లేవు. జ జ్ఞానసుఖంబుల్ 2078 

మ్, అనఘ ధనంజ యానిలశో శాంకులు కర్శృముచేం బ్రదీప్పు లె 
తనరిరి గాదె కక్రుండు శతక్రతువు బలగం జేసి తా దివం. 
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బున కధినాథుం డయ్య మునిపుంగవు లుగృతపంబుం జేసి ద్ర 

వానిరతు లెరి కరమున నందంగ శా నిది యేది చెప్పుమూ, లగ 

న, అ పలికివెండియు + ను గ్ర "లేజుం డగురాముండు తన్నా స్థి న్స్క కతర్క_రూపవాక్యంబు 

వినీ యమృమ్యమాణుండై. యతనివాక్యంబులు గర్హి ంచుచు నిట్లనియె. 2015 

క, సురవిప్రాలిథి సేవయు(, బరా క్రమము భూతీదయయు “బరహి తళీలం 

బరుదార సత్యభర్యము, లరమం౫ సురలోక మాక్ల మనిరి మునీంద్రూల్. 2076 

పరహితబుద్ది సత్యమును వాడియుం దప్పక యుండునట్టి సు 

స్థిరతరధర్శ బోధనము సేయుచు రాజుల నుద్ధరింప న 

ర్స్రి వగునీవె వ్రాకృతునిభొంగి ననర్ధ్థక నా స్టీవాద మి 

ప్పరుసునం ౬ జేసె దింక ను చాలిక లాడి "కనంగ జోద్యమే. 2077 

చ, అనిమిషలోకమొర్ష నుని యాక్యులు పబ్బజు 6 బలి_నందునం 

దనునుతి విప్పు లట్లు నరక _త్ల ముం గషోని యేకచిక్తు ఆ. 

మునుకొని భర్త ము న్పక లము నృచరించుచు డాగరూకు ల 

యనిశము నాకవా ససుఖ వముందంగ6ం గోకుచు నుందు శెంతయున్. 2078 

ఆ. తా నెజీంగినంత థర ంబు6 నస్పగ నడవ సలయు నొరుల నడప వలయు 

నార్యజనులయొద్ద సాజడేడుమాట'ే, చాలుం జూలు ధర సంగతంబు. 2070 

కే. చూడం బడనియరక్షంబును జాపుకాజఅకుం, గాదె సకలశా స్రంబులు గలుగు కెల్ల 

. ధాక్రిం బ్రత్యతు మగునట్టిధర్మ్యమునకు, సంయమిశ్వర వేత శా స్తంబులేల.. 

. మటీయు. బరోతధర్శ ౦బు మిథ్య యని పరిహరించి పశ్యతథర్శ ౦ బంగీకరిం 

చిన శా స్తంబు లప్ప మాణంబు బగు దబ్రకన్టతుధర్మి ౦ బె్బవారికి6 బెల్లం బై 

యుండు. లేగావున నదియె పరమార్థం బయ్య నేని సర్షజనం బులకు సామా 

నీంబు గలుగు దానం జేసీ జ్ఞానొజ్ఞాన “ంబులు తేక వచా శృమాచారంబులు 

విడిచి జనంబు లిచ్చాప్ర కారంబున నర్హింతు గక్యారణంబ బున లోకం బంతయు 

సంకరం బె చెడు వైదికనోక్ష నిస్థారహీతుండవు చార్వాక నుతానుసారిబుద్ది 

ప్రవ రకుండవు వీశధర ర్రామాగుండను నాష్టీకుండ వైననిన్ను సమ్మానించిన 

యస్త జ్రనకుండును నిందనీయుం + కగు జోరుం డెట్లు నిరాకరణీయుం డగు 
నట్టు వేద బావ్యాత్వేంబునం బ్రసిద్ధుం డై నబుద్ధుండును నిరాకరణీయుం డై 

యుండు నీలోకంబున. దారాగ్టకునో సుగతతుల్యునింగా నెజుంగం దగుంగావున 

నతండు బహిష్క రించుటకు యోగ్యుండు బుధుం డగువాండు నా_స్తికవాద 

లీలున కాభిముఖ్యం బెసంగం దగదు నీకంకెం బురాతను లగునట్టిజ్ఞానాధికు 
లగుజనంబులు శుభకర్ష్యంబు లచేకంబులు గావించి యివాపరలోకంబులు 

జయించి సంతతంబును గృవాన కుత్రాదికాపంబులం బరిద్భృశ్వ్య మాను లై 

వ_్జించు చున్నవారు గావున నది ప్రమాణంబుగాయ గొని విప్రులు మంగళా 

PN 
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త్త కంచె నకోర్య ౦బును యజ్ఞ దానాదికంబునుం గావించుచున్న చాకు చాననణ 

వ్రథాను cl 'చేవారును ధర్మరతులై నవారును నహింసకు లై నవారును పీఠము 
లుల కేకోమయుంలై. మునుల సత్సురుమ సమేతులై లోకవూజ్యులై ప్ర పకా 
నించు చున్న చా రని ని పలికిన, స్రుద్ధుం డై నరామునిం అ పూచి యవ్వీన్రుండు ప్రి పి ి  

తుండై యనా _స్పికంబును దథన్షయును సత్యంబు నగువచనంబున 6 “సోపోపకవు 

నంబు సేయుచు ని నీ ట్లనియె. | 2081 

చ కనలకు మేను నా పీరుండం గా నిటు నా _స్పీక వాక్య మేను బ 

ల్కి_నయది గాదు ధర్మ మన లేనిది గా దిది రామ నిక్క మో 
దినకర లేజ యీభరతుదీ నతం జూచి భవన్నివర్తనం 

బున కిటు లంటి6 ద ప్పనక పుణ్య చరిత్ర, సహింపు ని కజిన్. 2082 

వ. మహోత్తా యెను నా స్టీకనుతం బవలంబించి నీచేతం దిరస్కృృతుండనై వెండియు. 

దన్నా నికవాదంబు. ౪ బరిహరించి ప్రకృతిగతుండ నైతి మదీరితం బె బె నయీోనా 

_స్పికవాదంబు ధర్మసంకటకాలప్రయు క్షం బని యెజుంగుము నాచేత నా స్టిక 

వాదం బెట్లు సముదీరితం బయ నట్టిధ ర్మ సంకట కాలం బిప్పుడు సమాగతం 

బయ్యె భవన్నివ ర్రనంబుకొటుకు భోరతముఖోల్లాననంబుకొటికుం గాలాను 
సరణంబుగా నిట్టి వాదంబు వాదించికి నిది తప్పుగా గొనకు మని యిట్లు 

సాంత్వవాక్యంబుల ననూనయించుచున్న జూ బాలిని వారించి కుభ్దుండై జై యున్న 
రామునిం జూచి ముని శ్రేష్టం జె డై నవసిమ్టుం డిట్లనియె, 2088 

చ. అనమఘచరిత్ర పగిది ౩ నైన సుఖార్హు ంకవై నని న్నవా 
రణవనసీనునుండి నగరంపునకు న న్మరలెంపం స్య యూ 

యనువునం బళ్కె_ గాక వినయజ్లోండు లోకగ తా గతజ్లుండు za 

న్లననుతు డె నయూతపసి సత్య మటుంగనివా౭డె ఇప్పుమా. 2084 

క, లే శేశవుత్ర విను మో, లోకసముత్స త్తివిధ మలు ప్పంబుగ న 

సోకమనీపాప్రాఢినుం జేకాని బోధింతు నఖలళిష్టులు వినలన్. ౨085 

=ందైడ్దా పసీవ్ట మహర్షి రామునికి రఘువంశ క్ర, మం బెటేంగించుట, రతం 

వు. విను మేకార్థ వ మెనకాలమున. బృధ్వీభాగ మెచ్చోట వి 

మ్ల్లనిచే నిర్హి నో మయ్యె నచ్చట సురసోమంబుతోం గూడ జు 

యనం బద్దాసను డుద్భవించె ఘను డె జై యయ్యుర్వి మున్నీ టిలో 

మునుంగం గేశవుం డుద్ధరిం చెం గడిమి న్ఫూదారవేమంబునన్. 

కే. అంత నాకాశసంభవుం డవ్భయాత్తు 
డజితుం డతురుం డనఘుం డనావుయుం డ 

నంతుం డా బ్రహా పుత్రస హాయుం డగుచు 

ఘనత నిర్హించె 'సకలలోకంబు లనఘ. 

2086 

2087 



అయోూధ్యాకాం డ ము. 4419 

తే. అట్టిపరమేస్టికి గువూరుం డై నురీచి 
వుక్లై నొతేని కోలకశ్యపు(డు జ జనించె 

నమ మృహోతున కుదయించె నంశుమంతుం. 

కతనిక బనీంచె వై వస్వతాఖ్యమనువు. ౪009 

క, అతనికిం బుత్రుండు లీ, జగ, దితుండు బుజుండు క్షీర ర్రమంతుం డివోకు వనా 

జితవై ర లిన లక్ష్మీ పతికి విరించనుండు బోలె భవ్యగుణాథా $: 2089 

సే మొదల నెవ్యాని కన్నునుముఖ్యు డిన్వ 

సుంధర నొసంగె సట్టివిళుద్ధ చరితు 

ననఘు నిమాకున్భపు న యోధ్యాపురమున 

కాదిరాజును గాం జూడు మనఘచరిత. 2090 

క, ఆయత్ లేజోనిధి యగు, నాయిత్య్పోకునకుం గుశీ యనువాండు సుతుం 

డాయనకు( గుమారు(డు భ, ద్రాయతేశెర్యు(డు నికుఖీ యనువాం డనఘా, 

తే ఆవికుశ్నీకి నందనుం డయ్యె బాణుం డాతం డనరణుసం గనియె విఖ్యాతకీ ర్తి 
నతం డనానృష్టీ చోరరోగాద్యూప ధ్ర, వంబు లేవియు లేకుండ వసుధ చేల, 

క  ఆయనరణ్యునకు సుతుం,జె యననఘుండు పృథుండు పుస నతండు తి త్రి శంకు 

స్టీయుతునిం గనియె నాతడు, కాయముతోం గూడ నాకగతికిం జ నయన్. 

క్ అట్టి త్రిశంకు జనపతికీం బుశ్లై ఘనుండు దుందుమారభూపుం డతనికిం 

బు ఏ యుననాశ్వం డతీనికీం, బున్తై న్లాంధాతృనృపతి పూసైందుం . వనన్ 

స్తా ఆరా జేంద్రునకుం గుమూారుండు సుసంధ్యాఖ్యుందు జన్మించె నా 

ఛీరుం కంతం బ్రసేనజిత్తు ధు “వసంధిం గాంచె నాపుణ్వుం డా 

క్షరారో త్తంసు మహాను భా వు భరతు౯ శుద్దాత్మునిం గాంచె న 

వ్వీరశేగష్టునకు న ననించె ననితో ర్వీభ ర ర్త రమ్య్యాకృతిన్. 2095 

. ఆయనితుండు రాజ్యం బేలుచుండ హైహయ శతా లజంఘాదు లధికశ క్షి 

బయి నె శి వచ్చిన భండనంబున నోడిపాజి పర్షతగుహప జ్ఞ డాటా 

సతనికి గక్భణు లగుపత్ను లివవ్రరు గల రం దొక యొక” ర్రైమాలు 

చెజటుపంగం దలకొని గరముం బెట్టిన నది పాశ వేయగరి కేశి స పరంగచ్యవనుం 

తె. గాంచి మొక్కీన నమ్మని గరళవహ్ని, 3 నతదయామృతధారం జల్లార్షి దేని 

లోకనిక్రుతుం డై న వుక్రుండు నీకుంగలుగు నిదినిక నునియనుగ్గ వాము జేసె, 

జే, అంత సేక్కాంత సంవాడసా గింత యగుచు 
మునికి: మ, ణ మిల్లి తనగ్భువాంబునకు వచ్చి 

యొక్క సుమువూ. ర ర్తృమునం బుత్రు నుగ్ర తేజు 
సరసిజదచ ళౌక్సు 6 బర మేవ? సమున్. లోగనియ్ $097 

తే, గరముతోం గూడం బుట్టిన కారణమున, సగరుం డనువేర నొప్పి యాచకృవ రి నం. 
ర్ 

లలా 
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పెక్కు వాయ మేధములం జేసి పెంపు వడసిి ప్రజల నందటణింబు త్రులపగిదిం బ్రోణె, 

వ మజీయు నమ్మహీరమణుండు యాగదీశ్నీ తుం డై పర్వకాలంబునందు సలిల వేగం 
బున నీ ప్రజల నందణ భయంబు నొండించు నట్టిసము దంబు6 దనపుత్రుల చేత 

నద్భుతంబుగా. డృవ్వించ. 2099 

క, అతనికి నసమంజుండను, సుతు. డోక్కుండు పుట్టి ప్రజల సుడి. పెట్టుచు కు 

ర్యతి మై కడపట జనహిత, రతుం శగుతనతం డ్రి చే నిరస్తుం డయ్యెన్. 2100 

క, ఆయసమంజునకుం గుమా, రాయతబల ఇలి పు నంశుమదాఖున్టిం 

డాయనఘునకు దిలీఫపుం, డాయనకు భగీరదాఖ్యు( డాత్తజుం డయ్యెన్. 3101 

తే, ఆభగీరథునకుం బుమ్టై నల కకుత్థ్వుం, డతని కుదయించె రఘువు తదనప్టయమున. 

గెమరుం గాంచిన వారు కాకుత్థ్చు అనంగ, రాఘువు లనం౫ వెలనిరిరామచండ, 

క ఆరఘుపుత్రుండు సత్యవి, వారుండు ప్రువృద్ధుం డతండజె సౌదాసుం' డన 

స్ట్రీరుండు పురుభూదకుం డన, నారయః గబ్మావపాదుం డనం దగె నుర్విన్ . 2108 

వ. ఆకల్ల్మాష పాదునకు శ్రేంఖణుండు పుకై నతండు వనిస్థశాపంబువలన రాతుసత్వంబు 

నొందినకల్తావ పాదుని చేత సై న్యసమేతంబుగా భవీతుం డయ నాశంఖ 

(| 

ణునిపుస్రుం డైన సుదర్శనునకు నగ్నివర్షుండు పుళ్లు నతనికి లీఘ9గుం డుపు్లై నత 

నికి మరువు పుక్టై మరునకుం బ్రశుశ్రుకుండు పుక్టై నతని కంబరీషుండు పుళ్లు నత 
నికి నహుముండు పుకు నవుషునకు నాభాగుండు పుక్చై నాభాగున కజుండును 

సువ్ర తుండు నన నిడ్దజు కొడుకులుగలిగి రయ్యజునకు దళరభుుండు జన్మించె 

నాదశరథునకు నీవు జ్యేష్టపుత్రుండ వై జన్సించికివి పరమపవి త్రం బె నయిజ్యాకు 
వంశంబునం బుట్టినరాజులలోనం బూరగజు నకు రాజ్యా భి పేకంబును గనిషస్టున 

కతనిసేవయు నుచితం బె యుండు నట్టిసనాతనం బె ననంశ క్రృమూగతధర్మంబు 

నిరాకరింపక స్వకీయం బే నరాజ్యం బంగీకరించి వ భూతంత్న యగునివమ్మహీ 

నల్ల దం డ్రియుం బోలె బరిపాలింపు మని యిపోధథంబునం బఫ్కి రాజపురో 

హీతుం డగు వసిష్టుండు వెంశ్రియు ధర్హ్మయు కం బగునాక్యంబున ని ట్లనియె, 

-ంధ్రుర్టు. వసిస్టమహర్షి రామునితో రాజ్యం బంగీకోరింపు మని వెళ్తూటం య్రైదుం- 

_ క. నరనాథశిగోమణి విధి, సరణి౯ా జనకుం డనంగ జనయిత్రి యనం 

గర మాచార్యుం డనలాం బురుమన కీలోకమందు మువ్వుకు గురువుల్. 
క. కని పెంచు. దీ జన్యం, బునకుం గారణము తండ్రి, బుద్ది పదు: చె 

ఘను డాచార్వుండు గావున, ననఘా యాచార్వు. జెక్కు డామున్వురిలోన్. 

తే, అట్టియేను గకుక్ట్చవంశాబ్దిచండ్ర, చెలగి యిత్వాపలకు శేమువీ ప్రదుండ 
నైనయాణార్వ్టకు(డ నైతి నట్లుగాన, నాదొచాక్వంబు మిజుంగరాదు నీకు 

జే. ఈసభాసదు లై ననుహీడివిజులు, పౌరులును జూనపదులును బంధుజనము 
లర్థి యాచించుచున్న వా రసఘచరిత, వీరికోరిక వృథ నేయ మేర గాదు, 
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లే, ధర్మ నీలయు నృద్ధయు నిర్మ లముళి,యును గులాచారసంస క్షయును జననియు 

చ. 

dd 

Si 

జె నై నకాసల్య నెన్నోన మలరః జేసి పూరగీరాజులసతీ, ర్తిం "బొందు మనఘ. 

అరయ గుణాకరుండు నిఖలార్లవిదుండు మహానుభావుం డీ 

భరతుండు భాతృవక్సలుండు భవ్య చరిత్రుండు రాజధర్య మా 

గ్లరతుండు చాసభాతుం డటు గావున రాఘవ వీనియంజలిం 

గర మనుర_క్లిం గై కొని యఖర్వదయారతిం బ్రోవు మి త్రణిన్. 2110 

అనీ యివిధంబున వుధురంబుగాం బలికిన  సనిస్టునివా క్యంబు విని పురుషు 

శ్రేముం డగురాముం డి ట్లనియె, 2111 

శుద్ద రాముడు నసిమ్టుని సమతింపం జేయుట, శుఢుం- 

. తాపసో త్తమ తల్లిదండ్రు డ్కులు తపములు వ్రతములు చేవతారాధనంబు 

లుపవాసములుసల్సి యపుకూపముగ బుత్రుంగాంచి పుట్టిన వెన్క. గరము ప్రీ త్రి 

నన్నవస్తాభరణాదిదాన నమున సంవర్ల నంబున6 బ్రియవాదనమున 

గారవంబున6 బెంచి కదు. బద్దనానింగాల చేసిరి వారలసేంత కేమి 

పృతికృతి యొనర్పంగానగుం పరమగు పండు, జనకుండగు దశరథుం డెద్దిసంతతంబు 

సలుపు నునిపంచె దాని నెదలథరించి, సేయుదునుగాక యది గి త్రశేయన యి. 

. మునివంశ శేఖర మున్ను యావజ్జీనపర్టంతమును వాకన్టిపాలనమున 
_ బొసలం బత్యబ్బ్దంబు భూరిభోజనమునం ప్రీతితో గయయందుం బికదాన 

a 

మున మూంటి చేతే బుత్ర్రు,న కుం€బు త్రత్వంబు ప్రా పా, ప్రించునని మారె పలికి యిప్పు 

వనర ౦ విటు లాన  పీయగునె మవోత్తుండు ఏ దశరథుం డధివిభోండు 

డి, గావున నాన్ఫపో త్తమునిమాట, యన్ఫత మేరీతి నగును సత్యం బె కాక 
డు,లు పంచిన చాని6 జేయ, రొండు తెేటుంగూని యపకీ ర్తి నొందచం జాల, కలి ల చంద్రు, 

. అని యిప్విధంబునం బలికిన నామునినిశృయం జటింగి యతనిచి త్తంబు' 

ప్రసాదాయ_ట్రి తంబు గాకుండుటకు దుగఖంచుచు6 బరమోదారుం డగుభర 

తుండు సరవుదుర ర్యనస్కు_ండై సమిోాపవరి యెనసూతుం, జూచి కరుణోదారుం 

డగురాముండు. ప్రసన్నుం వగునంచాంక నిశాహారుం డ్ నై యవగుంద తాన 

నుండ నై ధనహీొనుం డైన ద్వోజునిచందడంబున నిప్పర్ష శాల్యాగ భాగంబునం 

బ్రత్యుపవేశంబుం జేసెద ;. సీస్తండిలంబునందుం గుశా సరణంబు సంఘటింప్పు 

నుని పలికిన నాసునుంత్రుండు నివెషెజపడి యేమియుం దోంపక రాముని 
వదనంబు విలోకించుచు నూర కున్న నతనిం జూచి భరతుండు తేనకుం దాచే 

ధరణిపయిం గుశా స్తరణంబుం బటిచికొని దాని నధివసించిన నతనిం జూచి 

రాజర్షిస త్తముం డగురాముండు కరుణారసపూరి తాంతగకరణుండై యిటనియె, 
రం 

. అనఘా యీదురనస్థ పొాణునకుం గా కయా రె మూర్ధాభిమీ. 

a న ళ్ళ. ర్ ర్ మి YY Mr 
కునకుం జెల్లునె లమ్హ నావచన మెంతి వలో c గ క్రీ మ్మ్ంక క 
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జననీవర్ల్ణముణతోడ కం గూడి నురలకా స్థానీయముం జేరి నా 

యన వాక్టంబు తొలంగ కుండ ఘన నరాజ్యు శ్రీల 'బాలింపుమూా, 2115 

అన విని ఛభరతుం డచ్చటి, జనముల. బరికించి సత్యసంధుం డగురా 

మునిమాట-చోె ప్ప వింటి ర్కెనను దూముస్టనిం చెయం దలంచినాండు మనీషన్. 

నా విని నారలు కై కేయావరనందనునిం జూచి యిట్లని రనఘా 

జేవరవారికీ దయ రా, చేనిధి బోధించువార మింకం గృపణతీన్*. _ 21117 

ఈరమఘముపఏీరుండు సత్య్వవి, వానుంచు పితృ వాక్యనుందు సంన్సితకు. జై యొ 

ప్పా రెడుల గావున ధర్మ్యవీీ చారా మరలింప మా కళక్యం బయ్యున్ . 9118 

. అని పలుక నపుడు వార్తినచనములు విని మరల రామచం ద్రు,(డు భరతుం 

గనుంగొని వింటివెవిరివ, చన నులనెడి సత్యధర్మ సంహిత మగుచున్. 2119 

లెమ్హా యూ వ్రతే మేటికీ బొమ్మా నాముతి గృహించి పురమున కటు గ 

కొమ్మా తో సలరాజ్యము, గమ్మ్హో ధన్యాత్శకుండ వకల్మపధిషణా. 2320 

. మానితావార యోాపొరజానపదుల, వచనమును నుత్సమారితవచనము విని 

నీల వ్రుమున లేచి నన్నును జీననమును, సంస్పృళింపుము నీ విట్లు సలుపవలదుః - 

అని పలికి భుజంబులం గ్రుచ్చి యెత్తిన నాభరతుండు ప ప్రృళ్యుప వేళంబుం 

జూలించి శి రఘ్రంబున లేచి క్ష త్రియాన ర కపత్యుప వేశన ప్రా యశ్చి ఆ్తార్థంబు 

జలంబు లుపస్పృృళించి యొల్లవామ్ను వినని నిట్లనియె, ERD 

ఈసభాసదులు చుహీసుపక్టలు మంత్రు, లంద ఆాకర్ణింప నాడువాండ 

రాజక మి నుని దశరథుని వేడ తపు జనయిత్రి దుర్శ ౦శ్రమునకు నీయ 

కొనుట లేదు జగద్ధితుని సత్యరతుని ని న్నడవికిం బుచ్చుట యది యెజుంగ 
జనకుని వాకస్ట్రంబు సమకూర్చం గర్పన్య మేని యీరే డేండ్లు కాననమునం 

. దత్స్రకినిధిశషమున నేనె తగ నసించు,వాండ నీవు మత్ప్రతినిధిత్వమున రాజ్య 
మేలు మైన నీరెంట సృపునిమాట, సార్థకత్వంబు నొందు మహానుభావ, 

. అని పలికిన ధన్తాత్ముం డగురాముండు తథ్యం బై నతమ్మునివచనంబు విని విసి 

తుం డై పారజాన పదుల నందజ పలోకించి యి ట్రనియ్. 2124 

ముని యుండి మాకు నెయ్యది, మను జేంద్రు, ౬ జొసం7” దాని మాజిచికొనలాం 

జన దిపుడు నాకు భరతున, కనఘాత్తకులార సత్య మది యె ట్లయెన్. 2125 

మజ్యు వనవాసకరణశ_క్రిమంతుండ నైననావేత వనవాసవిషయంబునందు 

జాగువ్చితేం బెన ప్ర ప్రతినిధిళ్వం బశార్యం బె అ యుండు. గై శకేయి యు _కృవాక్యం బె 

పలికె జశరముందు యు క్షఢథర్శంటె యాచరించె దశరథోద్దిష్టం బె నకార్యం 

బవశ్యం. 'బేనును భరతుండును నిరంబునం బూని నడుప “వలయు భరతుని 

గురుసత్కారశీలునింగా జిలేంద్రియునింగా నెటుంగుదు మహాత్తుం డై నజన 
కుండుసత్యుసంధుండ గుచుండ ఇభ సతునివిషయంబునందు సర్వంబునుంగల్యాణం 



అజా 

తే, 

రు 

అ యా ధ్యా కాండ ము, 459 

బగు నేను బదునాబ్దువక్సరంబులు ననవాసంబు సలిపి కృమ్మణ నయో 

ధ్యకుం జనుదెంచి ధర్మ నుం డై నయీభరతునితోం గూడ సామాజ్యాదీవీ, 
తుండ నయ్యెద నని పక వెండయు భరతున కి బ్దనియె, 2126 

అచలనమధీర జనకునివచన మేను, సార్థకంబుగ 6 జేసితి సత్య మూంది 

నీవు సావచనంబున నృపవ రేణ్యు, సత్యమున నుద్ధరింపుమి జాలి విడిచి. 2127 
అని పలికె నప్పు డప్రతినుతేజు లై లె సరామభరతుల పరస్ప రా కిశయితేసౌపో 
ర్షకృతం బై చె సనంగమంఘుం జూచి విస్త తు లై యచ్చటిసిద్ధులును బ్ర బృహాని 

'జేవస్థలును గుంపులు గట్టి యెన్వాని' కిట్టి ధర ర్య్శజ్ఞులును ధర్ష్మమౌర్ల ప్రవ 

కులు  నగువీ రిరువురు హు త్ర అయి. రట్టి దశరథుండు ధన్యుం వయ్యొ నని మహో 

త్ర లగువారిం బ్రశంనించి రందు రావణవధాస్థ అగుకొందటు మహార్థులు 

ర్ 

వ, 

క 

వం 

రఘుశార్షూలుం “'డగుభరతుని క కి ట్లనిరి. ౨ 26 

పృవిమలచి త్త కులినుం, డవు సువ ,తుండవు మహోత్ముండవు భూరియశుం 

వ్ర రాముని నాకము జన, కనాక్యమును బోలె 'నీవ్ర గై కొనవలయున్., 

మహాశ్తా యీోరఘూ_త్రమునిం బిత్యాణవిము కుం గాల దలంచెదము కై కై శేయి 
బుణంబునలన. వ్ము సుం డయి దశరథుండు నాకంబునకుం జనియె నని పలికి 

యమ్మవాగ్థులును రాబష్టలును శుభదర్శనుం & డగురామునిచేతం బూజితు లయి 

యామంత్రే ణంబు నడ కపి గంధర్వసహితంబుగాం. దమతవునీివాసంబులకుం జని 

రంత భ్రాత్ఫవశ్సలుం డై. డె నభరతుండు త్ర _స్తగాత్రుండై డై కేలుదోయిఫాః *౦బునం- 

కీలించి 1 వెండియు గాద్దదికో కిని నిడు. 2180 

అనఘాత్య రాజధ ర ర్శం, బును. గుంధర్భ్శః కృమంబు పొలుపుగ మతిం లై 

కొని నుద్టంఛితము భన, జ్ఞననీవాంధిశేము కరుణ సమకూర్చు నగున్.2181 

 పనివడీ యే నొక్క_రు(డను, 'ఘునముతి రాజస్టంబు' నేలంగా లే ననిశం 

బనుర క లె నజనముల, ననఘా రంజింపం జూల ననుపముశ శ్రీన్. 9192 

మునుకొని 'వాలికులు పర్ణ, న్యని( బోలె నువ్మాజ్ఞనములు యోధులు మంత్రు, 

ఫి నబుద్ధి నిన్నె కులపా, వన మదిం గాంత్నీంచు చున్నవా రనిశంబున్. 2158 

అలఘుకతరధర్యకౌశల, బలమున ఘనబుద్ధియోగబలమున( గడు దో 

రృలమున లోకజనంబుల, నలరింస సమర్థ్గకుండ నైతి మహాత్తా. 2184 

అని యిట్లు భరతుండు పరమౌార్షుం డై రామునిచరణంబుల పై (బడి ప్రాంజలి 
యె బహున్ర కారంబులం బారి రించిన. నౌరఘుప్పుంగవ్రం దేతనిసచ్భావంబు? 

జూచి కరుణాతరంగితాపాం గుండి యతని నిజోత్సంగంబున నిడికొని యెల్లవా 

రును విన మ త్రహంసస్వరంబున ని నిట్లనియె. 2185 

. ఎంత్ నయంబు బెల్పిన మహీవరనందన సారెసాలె కీ. 
'ట్లింత కృృశించె చీటికి నహీనవుహీపరిపాలనంబునం 



4ర్4 గోవీనాథ రామాయణము 

cr 

'దెంతీయు నుత్సహింపుము నుహీసురభ క్లియు చేనపూజయు | 
స్పా ంతమునందు నేముజుక సల్పుము భూజనరంజనుండ వె. 2106 

బుద్ధిమంతు లె లన భూసురాచార్యుల, సు ప్రసిద్ధభృత్య నువృదమాక్య 

ముం శ్రి వరులంగూడి మం త్రీ ంబు గావించి కార్యేతం త్ర త ములకు గడంగుమునఘ. 

. పార్టివాత్క జ నీవు స్వభానమున నె, గుణగరిష్టుండ వది గాక గురువినీత 
బుద్దినినుల బొంచెంగావునం బుడమిం6 దోవ, గడుసనుగ్ధుండ చె తివి కడంక యేల. 

. కొనులాడి కాంతి విడిన, పీమవంతుం చాత్ర, నిష్ట హిమము "విడిచిన 

న్షమలనిధి వేల డాంటిన6, గ్రృమమున, బిత్సేశాసనంబు గడతునె యనభూ, 

. అనఘవిచారక కానుం, బున నైనను రాజ్యలోభమున నైన భన 
జనయిత్రి, నీకుం గా నిది, కనికనీ గావించె నింకం గడవంగ ' నగునే. 2140 

, అది చింతింపక కేకయరాజపుత్రి కయందుూ మాతృభక్తి కి విడువక వర్తింపవల 
యు నన్ బహూ ప్కకారంబుల ననూనయించు చున్న విని భరతుం జెట్ట"కేలకు 

వీయకొని పదంపడే తచ్చరణంబులు నీరంబు సో౭కం బ్రణమిల్లి యాదిత్యేసను 

తేజుండును బ్రతిపచ్చంద్రదర్శనుండు నగురామున కః టనియ. 2141 

దురు రాముడు తెనపాదుకలను భరతున కొొనంగుతు. శ్రియం 

తరణివంశో త్తను ధర్మ్మసంహిత మైన భవదీయచి త్త మెభ్ళంగి నైన 
మరలింస తేన నైతి వెరవులు వేయేల వాలకులి శాంకు శాద్య ఖల దివ్య 
లతుణభూవమీత లలిత కాంచన పాదు కాద్భోయంబు ధరించి కరుణ నొసంగు 
మఠీ.ణరాజ్యయోగ మేమ నునిశముం దత్చాదుకలకు విన్నపము జేయు 
చుధడువాండ ననినం బుండరీకదళాయ, తాత్సుం డై నరాముం డలరి యతని 
కతిదయూాసముద్రు డై జె ధరించి యొసంగె, భర ,రచితరత్న పాదుకలను. 2142 

. ఇచ్చినం గై కొని భరతుం, డచ్చ నలరి కౌతుకంబు హాచ్చంగ భక్తిం 
జెచ్చెరం బ్ర సొ ణతుం డె నయ, నుచ్చు పడ నిటు లనియె నన్నకు  మరలన్, 

లు 

శే, 

"కే, 

అనాత్మ 'సీక్షు మాజాడ రా దని దీని కిప్పుడు భయమున నీయథొంటిం 
బదునాలు గబ్లము ల్ప్బాదుకార్చిత రాజ్య కార్యుండ నగుచు వల్మ_లము లజిన 
ములుదాల్చీ ఫలమూలములు వేశ్య మసవ్రచు నిండినపురియాసి రయొండు-దోట 

నమున భవదాగమనము గోరుచుం గాల మొకరీతిం గడపుచు నుండువాండ 
వా నవోపమ సమయాంతవాసరముసం గనులపండువుగా నిన్ను. గాంచ నేని 
సొరిదిమండెడిచిచ్చులోనుజు కువాండంజంద ద్రసూర్యాగ్నులాక్క్టటసాటీ గాల 
అనిన. దమ్మునిదృథ భక్తి క్రి కలర్ రాము, డతీని ప్రతిన కొొడంబడి సాదరముగ 

నపుడు కొంగిటంబేర్చి మహానురాగ,భరితేవ్భాదయుండై యిట్లనిపలికె నురల, 
శీ.అనఘచరిత 3 కై కేయింనత్యంతభ క్రి క్రి బోవు మనిశంబు నటుగాక తోవ మూంది 

శనలి ధూవీ.౨చి తేని భూతనయచేత స నరయ నాచేత శే వండ వాదు వింక, 
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కుర భరతుడు క త్ఫుమృసహితుం డై ౫ చిత రృోకూటంబునుండి వెడలుట. శుఢుం- 

అని పలికి బావ్పుపరీతలోచనుం డై యాలింగనంబు జేసి భరతుని సముచితం 
బుగా వీడ్కొనిన నతండు స్వలంకృతం బె నతదియ పాదు కాద్వయంబు ప్రతి 

గ్రహించి ధర విదుండు కావున బ్రదథీ అంబు గావించి కత్రుంజయ నాగశీర్ణ 0 
సనం ెట్టిపదరపడి నిజ జనీర్ష ంబున సడికొని రథాయాథుం శయ్య నంత నారు: 

వంశ వర్గనుం డగురాముండు శృత్రుఘ్నునిం గాశగిలించికొని సాదరంబుగా ప 

డొని పదంపడి గురున్ఫద్ధమం త్రిభృుతపభృ్ళాతుల నందు నానుషపూర్చిమెయి 

సముచిత ప్ర కారంబున సంభావీ.ంచి వీడ్కొనియె నప్పుడు బాప్పగృహీతకంగు 
లై తేల్లు లందటు దుగఖంబున నతని విడిచి పోనం జాల కున్న నమ్మహోను 

ఛావుండు వారి నందజు నభినందించి ప్రయాణంబున కొడంబటతిచి రోదనంబు 
"సేయుచు సీతాలత్షణసహీ తంబుగాం బర్హ శాలం బ్ర, వేశించె న నంత. 2 147 

భరతుండు తీత్పాదుకలను, బరువడి తనశిరముం జేర్చి భక్తి యలరంగా 

నరదం బెక్కి_ సుమిత్రా, వరసుతసహీతముగ నరిగ బలములు గొలువన్. 2148 

పదంపడి వసిష్థుండును వానుదేవుండును జావాలియు నమోఘకార్యవిచార 

నె పుణ్యంబునం బూజితు లై ననుంత్రులును యథార్హ్శ్మయానంబు లెక్కి_ మందా 

కినీనది నుద్దేశించి ప్రాజ్ముఖు లై చి శ్ర్కూటప పరష్టతంబున కుం ద్ర డత్నీ ఇంబుగా6 

దిరిగి యన భాగంపునం జనిరె యి క్తెజంగున భరతుండు ససెన్యుం డై నానా 

విధ నునోవారథాతునహా సృంబు లవలోకించుచు. జి త్రకూటన? పొర్శ స్టంబునం 

జని చని మహాత్తుండు భరద్యాషజుం డెచ్చట నివసించి యుండు నట్టిపుణ్యా శ్ర 

మంబు సేరం జని యందు రథంబు డిగ్గి పాదచారి యె యమ్మ్భునికడగుం జని 

నమస్కరించిన నతండు సంతుష్టైంతరంగుం జై భరతున కి బ్లనియె, 2149 “ 

అనఘాత్మ పోయి నచ్చితె ప్ర ప గుతగుణుం జ డై నరామభద్రు, సకాళం 

బున కచ్చటివృ త్రాంఠము, విసపింపం గదయ్యి మాకు విన నగు చేనిన్ 2150 

ఎదుర భరతుడు రొమానునుతేంబు భశ చదాష్టజున కటీంగించుట, శుశుల- 

నా విని య త్తపస్వికులనాథునితో భరతుండు పల్కు."నో 
పొవనలీల యేనును నృపాలపురోహి తు డనసేహు(డు 

చ్వేవిధుల నృఘూ త్త త్రముని వేడిన నాన్ఫ పధర్మ చేది సం 

భావన జేపీయి ట్రనియె నుకవతోడీ వసిష్టమనికిన్. 9151 

గురువర్య యొండుగాధలు, గజి పెద రిశ్లుల తండ్రి గజ పినకరణి 

న్లీరముగ౯ బదునా ల్లబ్దము, లరణస్టమున నుండువాండ నతిధ్ధీయు క్లిన్ 212 

అనిన వసిష్టుండు వాక స్టజ్ఞుండు గావున యు_క్రియు క్షం బగునాక్టంబున మహో 

ప్రాజ్ఞుం డగురామున కీ టనియె, _ 2158 
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క, అటు లైన సకలరాజను, కుటఖచితీమహోర. ర్ల రత్నీనో టినముయాఖో 

ద్భృటికేముణి హేమపాదుక, లిటు దయ సేయుము ముహోత్త కృప గల దేనిన్ 

ఆ. అనిన నట్ల కాక యని ప్రాజ్మఖుం డై ధరించి శాఘవుంయు సమం చితనుణి 
పాదుకల నానం7 నాదో రాజ్యార్థంబు, కన్నుంగోొనలం గరుణ గడలుకొానలా 

వ. ఇప్విధంబున నద్దివ్యపాదుక లొసంగినం బ్రత్మిగృహించి యమ్మ హాత్తుని వేత 
ననుజ్ఞాతుండ నై. కమ్మణ నయోాధ్యకుం బోవు చున్నవాండ న నని సరగ్గీంబు నెజీం 

గించిన శుభం జస భరతుని వాక్యంబు విని యమ్మునిపుంగ వుండు సంతుష్టాం 

తరంగం డై వెండేయు నిట్లనియె. 2156 

శే, పరల సలిలంబు నిమ్న భూభాగమునకు, నోడిగిల్లినపగిది గుణోన్నతత్వ 
మనఘు నీయందు. జేరు నీయట్టి న్బ్ర ధర్మ వంతుల కీది విచిత్రంబు గాదు. 

"లే. అనఘ యొవ్వాని కిట్టిధ స్యాత్ర,కు (డను, ధర శీలుండ పీన వుత్రకుడ వైతి 
వట్టిమోయయ్య దశరథ త్షైధిపుండు, వసుధల్డ జచ్చియు మనియున్న వాండుగా దెం 

వ. అని బసు ప్ప కారంబుల సాదరంబుగా నభినందించి యు_క్షవాకస్టీంబుల దీవించి 

యనిచిన భకతుం డమ్మహోమునికిC ద్ర దశ్నీణంబు సాశెసారెకుం దదీయ చర 

. ఇంబులక్షుం బ్రణతుం డై డె సముచికంబుగా నామం తే ణంబు వడని చతురంగ 

బలంబును మంత్రులును దనవెంట నరుగు బేరం గదలీ రయంబునం బోవుచుం 

గల్లోలమాలిని 'సుగుయమునానది ను త్తరించి యవ్వలం బావనజలసంపూర్ష 

యగుగంగానది దాంటి శృంగిబేరపురంబు నతిక్రమించి యన్వల బహుదూరం 
జరిగి వురోభా౫గంబున, 2159 

చే, దశరథునిశోత జానకీధనునిచేశ, వి విడున (బడిన కారణమున విప్తణప్ట 

_.. వాద యైదీన మొ నిరానందయి విపన్న మొ శరానేవా ల మె యున్న దాని. 

శే . శ్వానమార్జాలఘూకనంచలికమైన, దాని నాలీననరగజయినదాని 

. నారిద ద్రతిమిరపటలపరిచ్చన్నక విపు పతమేయా మినికరణిం జూపట్టుదాని 9 iol 

శే, భీమణాం గారక ౫ గవావీడిత యగు, నోహిణే చేవిభంగి నుత్సావా ముడిగి 

కంపమొంది నిమ్కోంతియైసాంపుదక్కి, యున్నదాని దైన డై న్వంబుల్లై కొన్న దాని, 

వ. మతియు రాహ్నుగ్న స్త మైనచంద్రచంద్రికకై వడి యల్పోన్లముబ్బసలిల యై 
ఫఘర్తొ త్త ప్రవివాంగమ మొ లీనమిైన యుషగ్రాహ యె కృశించి యున్న గిరినది 
పగిదిం గనుపట్టు చున్న దాని మణీ యును. 9168 

"లే, తొలుతీంయ ప్త "'పేవుముభళంగ వెలు౮స చుండి * వెనుకదధ్యాదిక కంబు చేవేల్పంబడిల 

యంబు నొందినఘునసవనాగి ృజెనితే. కీలక. వడి జెలువటణే క్రాలుడాని. 

కే, వినివాతాయుధకనచ కేతనపదాతి, యె వినాశికనాయకము స్రుగ్ష 
వాజివారణరథ యై ఘనాజిభూమి, నొప్పు సెడిన వాహీనిభ్ఞంగి 'నున్నచాని. 

తే, మొదలరన ఫేనయు కై పీదప శాంతృమా రుత కద్దూతయె సాంపుమాలిరయము 
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మాలి యపగతనిన్వన మైనసాగ, రోళ్టితోర్రి చందంబున నున్నదాని. 2166 

అరుయు భరతుడు దవ్వులనుండి యయోధ్యం గనుంగొనుటు. శుణుం 

వ. మజీయు సుతా కాలంబు నివ్ఫల్త తం బగు చుండ నభిరాపకు లె నయాజకుల 

చేశ యజ్ఞాయుధం బుల చేతం బరిత్య క్ష కం బగుటవలన నిశ్శబ్దం బై. బె యున్న 

యాగ వేదికచందంబున గోవృషవంబును బాసి తృణంబు మెసవక గోష్టమధ్యం 

బునం బరిభ్రమించు చున్నగోపం క్షి చాడ్చున సున్నిగ్గంబు అయి పద్మ్మరాగాది 
నాకిరత్న ంబుల చేత వియు క. “క్ష యయిననూత నముక్తావళేలాగునబిణ్యవేయంబు 

వలన స్థానచలిత యె దివంబున నుండి వుడమిం బడి సంహృతద్యుతివిస్తార 

యైనతారపగిది వసంతకాలాంతంబునం బుహ్పోవేత మై మత్తభ్రవరశాలిని 

యె యుండి వేగవంతం బయినదావాగ్ని చేత నీవద్ద రై యె వాడి యున్నవన 

లతకై వడిం బ్రచ్చన్నశశినతు త్ర, , యె మేఘంబులచేత నానరింపంబడి యున్న 

దివంబుకర ణి? ₹బరీతీణమదోి త్ర తముంబు “లె లె నభిన్నశరావంబుల చేత నభిసంవృత 
మై సమావాతను త్రజనయె యసంస్కృతమయై యనావృత ప్ర దేశంబునం దున్న 
పానభూమిమాడ్కి. _ భిన్నపాత్రసమావృతమ భిన్నభూమితలయయి యుపయు 

కోదక యె భగ్నయె పుడమిం గూలి యున్న పానీయశాలభంగిC జాపంబునందు 

సమారోవీత మొ బద్ధకోటిద్వయ పాశయొ యుండీ రణనుధ్యుంబునం బ్ర బ తివికుల 
చాణంబుల చేతః బరిచ్చిన్న మై వింట నుండి జాజి పుడమిం బడినమాక్వరీతి 

యుద్దశే"ంశుం డ డగుహూయారోపవాకుని వేగంబున వహీం-చి యలసీ యనరోపితా | 

క్వభూవణ ర యు విడువంబడిన బాలబడబయట్లు శుష్క_తోయయు భిన్న తటయు 

వృతోక్పలయునై. బసహుమత్స ప్రకార సంవృత యగువావిభాతి నప ప్రృహష్టుం 

డై శోకసంత ప్ర పుం డై. భూపషణాను లేప ననర్లితంం డై జై నపురుషునిగా శ్ర, 'మష్టివిధం 

బున నిబిడం బయినస్రానృట్కాలంబునందు నీలజీమూతంబుల'చేతం గప్పుంబడిన 

భాస్కరరళ్ళి పొలువున సొంపు సెడి యున్నదాని నయోధ్య నవలోకించి భర 

తుండు పరమదు॥ఖతుండై. యప్పురంబుల్టు, బ వెళించి రాజ మార్షంబునం బోవుచు 

సారథి కి ట్లనియె. . 2161 

ఎధురు. ఛభరతు6 ద డయోధ్యం (బృ బ వేశించి యందలిదుగఖనిమి శ్రేంబుల సారథికిం జెప్పుట, రుణం > 

క, అనఘా యానగరం బున, మ:నుపటివలెం బణవపటహామురజాద్యుసువా 

ద్యనినాదంబులు గీత, స్వనములు వినరావు కర్ణ శర్తకరము లై. _ 2168 

"లే, వారుణీనుదగంధంబు భూరిమాల్య, సౌరభము 'దందనాగరుచారుధూప 
వాసనలు నన్యకస్తూరివరపరినుళ, మింపు సౌంపార నేండు వానింప దకట. 

క, అనఘా రథ నేమిఘన, సగ్గీనములు హయ హే వీతములు వరవారణస 

న్నినదంబు లీప్పు డిప్పురి, వనరావు సఖా రఘు ప్రవీరుండు చేమిన్. 2170 

తే, చందన మలంది క్రావ్విరిసరులుదుజిమి, వురుషులనురూపై నసుందరులంగూడి ' 



458 గోవీనాథ రామాయణము 

యు పనవనంబులం గ్రిడ్ డింప నుత్సహిొంప, రూర రఘుపుంగవుండు "లేనికారణమున, 

శే. అకట యీవీటిసొపగు నుహానుభావుల డై నరామునిచే హతమయ్యి నేండు 
._ వృష్టిధారాసమన్వితవిశదపతు, రా ప్రికై_ వడీ నున్నది రమణ దక్కి... 2172 

వ, మజియు నపురూపంబుగా సమాగం 3 బై నమహోత్సవంబుకరణి మదా స) 

యగురాముండు నిదాఘ కాలంబునందలి మేఘంబు'కై. వడి నీచగరరిజోం 

'దెన్నండు హర్ష బు బుట్టంచు నీరాజ మార్షంబులు చారువేషధరు లగుపురు 

సులమందాంచీతగనునంబుల'చేత శోభితంపులు గా కున్నవి యని యి_త్రేజం 

గున బవాువిధదు[ఖాలాపంబు లాడుచు సింహహీనం బె నపర్వతకందరంబు 

చొడ్చున రాజహీనం బై పొడజి యున్నపితృమందిరంబుం బ్ర వేశించి తొల్లి 
చేవాసురసం,గ్రామంబునందు స్వర్భానుని చేత భానుండు పరాజితుం డగు చుండ 

నభాస్క_రం బై నదినంబుభొంగి నుజ్లి త ప్రభం బై యున్న యంతశ౭పురంబు 

విలోకించి కన్నీరు నించి తల్లుల నందు స్వగృహంబులకుం బంచి మనంబున 
దుగిఖంచి వసిష్థాదిగురువుల నవలోకించి యి ట్లనియె. . 21178 

రురు భరతుడు నసిష్టాదులతో నయోధ్యలో వాసము జేయంజాల ననుట. శురుం 

చ, Ds, త్రి విప్ర పంబునకు చేగుచు నుండగ గాసలేయుండుం 

పసివిధంబున న్వనపదంబునకుం జను చుండ నిత్యము 

న ఫ్రపగతకాంతి యొ భయద మై గహనాకృతి నున్నవీటియం 
దిపుడు నసింపంజూలం బరిహీనవిశాలమనోరథుండ నై. 2174 

క, రామాగనునము( గోరుచుం గామితములు మాని 'విహితగతి మునివృ త్తి త్రి 

న్నేమంబున నలనంది, (గ్రామంబున నుండువాండం గాతుక మలరన్. 2115 

క, అని పలికినం 7 శయ, త తనయునికుశలో _కీ విని పృథానులు సచివ్రల్ 

మునివిభుండు 'వసీమ్టుండును, వినయంబున నెట్టు లస వెండియు: బ్రీ తెన్. 2116 

తే. భాకృవాక్సల్యమున నీవు పలికి నట్టి, లపితే మది శ్లాఘనీయమై పపుల మోద 

కారియయియున్నదంత యు ఘనవి'ేకీ, వె ననీకిది యనురూప మగుట యరుబె 

తే, (్రైృని వ్యాదస్థికేడల్ర పండితుండర్తు 2 బంధులుబ్టుండ వధికసత్పథగ తుండ 

వై ననీవచనంబు 'శాధినాథ, పుత్ర, యెవ్వాని కై నను బొగడం దగదే. 21178 

రయి భరతుండు శవ్యసమేక మగా నంది, గ్రామము 6 జేరుటు. ర్థుతాం- 

వ. అని పలికిన యథాభిలవి.తం బై ననారలవ్రీియవాక్యం 'బాకర్ణి ంచి ప్రృవ్శాష్ట 

వదనుం డై తల్లుల కందజు కభివాదనంబుం జేసి శత్రుఘ్న సహితంబుగా 

రథం బెక్కి మం త్రిపురోహితసహితుం డై శామపాదుకటు నిరంబున నిడికొని 

ప్రాజ్యృఖంబుగా నంది గ్రామంబునకుం జనియె నతేనియ గ భాగంబున వసి 

ష్టాదినహామునులును మంత్రు, లును యథార్హ యానంబులం జనిరి గజాశ్షరథ 

పదాతులును బుధ వాసులు నెకేనివెనుకం జని "రిట్లు భరతుండు నంది గ్రానుంబు 



సీ, 

అయోభ్యాశకాండము, తర్క 

వ్ర వేశించి రథంబు డిగ్గి వసిఘ్రైదిగురువుల నవలోకించి యారాజ్యంబు సమ్యు 

జ్నిశీ ప్పదృవంబుకరణి రామునిచేత నాకు దత్తం బయ హీనుభూవీతేంబు 

లయినయీపాదుకలు ఆయోగక్నేమంబు వహీంపగలబయవి యని పలికి దుఖ 
తుండై "నెండియు6 బాదుకలు నిరంబున నిడిక్రొని పృకృతిమండలంబు న 

లోకించి యి ట్లనియె. 2179 

రమణీయతరచామరంబులు ఏీవుండు పట్టుండు ఛత్రంబు పాదుకలకు 
ననిశంబు మద్దురుం డై. నరాముని పాదకనులరజస్సి క్షకృమ్ర హేమ 

పాదుకాయుగళిప్రభావంబుశే రాజ్యమందు ధర్మంబు నిరంతరముగ 
వర్తిల్లు చుండు నీవరపాదు కొప తినిధి రాఘన్రనిచేత నిరుపమక్ళప 
థి గ న 

శే, వలయ నిఖీ ప్ప మయ్యె చేనలఘుభ క్రి రాఘవునిరాకం గోరుచు రమణతోడ 

దీని. బాలించుచుండెద మానితముగ, భక్షి గొలువుండు మోర లీపాదుకలనుం 
చ, కోడువడి రామపాదములం గృమ్మణ సీకమనీయపాదుకల్ . 

దొడిగి తదంఘ్రి మూలములు తోడనె యాదల సోంక (మ్రొక్కి. సొం 

పడరంగ రాజ్య భారము రయంబున నమ్మవానీయమూ ర్తివె 

నిడి శృమ మెట్ల వీడి గురువృ త్తిత నున్నతిమై భజించెదన్ . 2181 

కే. అడవినుండి యే తెంచిన య గృజునకు, నీయ యోధ్య నీసామూ,జ్య మింసువర్ష 

పాదుకౌదగ్గియ మర్చించి పరమభ క్షి యలరం గొచ్చెద ధూతపాపాలి నగుచు. 

రురు భరతుడు రామపాదుక లకు రాజ్యూ భి షేకము గావించుట. ద్రురుం- 

“జే. జ పులెల్ల ముదంబున నలరు చుండ, రామచంద్రుండు పుూూజ్యసా(మ్ర్హాజ్య పదవి 

చేకొని సమ _స్తజినుల రవ్నీంచు చుండు, నాండుగా ఫలియించుట నాతపంబు, 

తే.గరినునభివి. కడై నరాఘవునింగాంచి, చెలగి ప్రజ లెల్ల. గడుసంతసించుచుందు 

రపుడు నీరాజ్బ్యమునకం మెవిపులయశము, వార్ష ము చతుర్దుణాధికం బగునిజంబు, 

రుడు మునులు (శ్రీరాముని. జూచి గుసగుస లాడుకొనటు. చరం 

వ. అని బవాుప్ర,కారంబుల దీనుండై. విలపించుచు నుహాయరుంగును భాతృ 

వత్సీలుండును దబ్రశిజ్ఞుతేత్సరుండు నగుభరతుండు నల్క_.లజటాఛారియె ముని 

చేషధరుం డై సై నస మేతంబుగా నందిగ్రామంబున నివసించి శాముపాదు 

కలకు రాజ్యూభి పే.కంబు గావించి పాదు కాపరతీంత్రుం డై సర్వకృత్యుంబు 

పాదుకలకు విన్నవించుచు నెద్ది యేని రాజ్యపరిపాలన రాపకృత్వ్యంబును న్యస్త 
పువ్పఫలాదికోపాయనంబును ముదల పాదుకలకు నివేదించి పదంపడి 

సమ స్తకృత్యుంబును యు క్తప్రకారంబునం గావించుచు రామాగమన కాంవ్నీ 

మొ రాజ్యంబు సేయు చుండె నిక్కడం జిత్రకూటంబున భరతుం డయో 

_భ్యకఘం జనిన యనంతరంబ రాముండు సీతాలక్షణసహితంబుగా సుఖాసీ 

నుండె యుంజె నప్పుడు తదాశ్రమనివాసు లగుతాపసులు రాముని నుద్దేశించి 
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నయన భ్రూ, 5 కటిని చె వణంబులును బరస్పరముఖానలోకనంబులును నిత చేతర 

రవాస్యకభలుం గావించిన నాకఘుపుంగవ్రుం డింగితాకారాదుల చేత వోరల 

సభ యోక్సుక తస్టంబు పీశీంచి చి తృంబున సంజాతశంకుండై యంజలి(గీలించి 

కులపతి యగుమునిపతి కీట్లని యె, 2185 

దీ మునినాథ యిఫుహోమునుల మోములం జూడ క నొక్క చందంబున నున్న వేల 

పూని నానలన  'నేమైన నేరము గానే. పమాదంబున నీప్ర బుద్ధం 

డై నసౌమి త్రి, య న్యాయంబు( జేస్పనే శవం గావించెడు ఫేకయేందు 
దోవ మొక్కిం తై త నం దోంచెనే సందియ మగుచున్న దానతి న్మునుచుం బలుక 

చే, మీన్ తవోవృద్దుఃడు సును వయో వృద్ధు. డధిక, జరా దగునమ్యహామునితిలకుం డపుడు 

_వార్భకంబుసే నెవ్యేనునడంక రాముల జూచి యి ట్లని వలీ నుత్చుకత మెజుయ, 

తె, అనఘ కల్ర్య్యాణస త్తే క్రియ ననుషమాన, ధర రృశీలయుం బుణఖ్యతేత్పరయు వంశ 

నీ పరిపాలినియు నైన వీశ్రయందు, దుష్టమళ్ కై నం బొడమునె వోవశంక. 

ఇయిడు రులపతి యశమహమహర్షి రామునకు ఖ్రకాసురబాధ నెటంగించుట, చుఢుం- 

జడదారులకు వికారము, కోడునడి భవదగ్లమందు గలిగె నిశళాటుల్ 

విడువక యొనర్భు బాధల, కుడుకుచు గుసగుసలు వోవుచున్నా రనభఘూ. 2168 

=, ఈవనమున ఖరుం డదనంగా, రావణతేమ్ముం డొకండు రాతుసుం డతిరో ' 

పావిష్టుం జ డై జనన్థా, నొ వాసుల మునుల ననిథ మారట 'పెట్టున్ . ౨ |80 

బత కాశీయుం బురుహోదకూల డతిదుష్టుండు (క్రూ, కూ ,రచిత్తుం డవలి. ప్పుండు దు 

ర్శతి మైనయన్నిశాటుండు, చ చతురత నిన్ను Prd సహింపం జాలం డధిశా. 2 2100 

డర మును లందణు6 జై తే శాకూటమును నదలి యొండు' స్థలమునకు బోవుట. ధి 

మణీయు నాహోను భావుండ నై ననీ విచ్చటికిం జను దెంచిన నాంటనుండి ఐిేవించి 
విరూపు లగురాతసులు తా పసులకు వి పృకారంబు సేయుచు జుగుప్పితంబులును 

దూవీతేంబులును నానాయూపంబులును 'వికృతదర్శనంబులు ; నగురూపంబుల చేత 

_భయంబులు పుట్టించుచు (మ్రోల నిలిచి య ప ప్ర శ స్తంబు లగునశుచి ద ద్రవస్టింబులు 

ప్రయోగించి మణి కొందజు మునుల వధించుచు నయొన్టయా శ్ర శ్రచస్థానంబుల 

యందు విదితంబు గాకుంక దాంగీయుండి యనసరం బెజ్౧గి తాప సులవీనాశంబు 

నొందించి విహరించుచు హోనుంబుగావించునప్పుడు కలశంబులువోనడుచుచు 

నహ్నీకుండ రబులలతోన సలిలంబునించుచు స్తు వాదిసాధనంబులునిర్హూలంబులు 

సేయుచు ని ని ట్ల నేక ప్రశారంబుల దురాత్తులగు రాతుసులు బాధించు చున్నవా 

రడ్దానవుల చేత నపవత్రి తంబు లె నయా శ్రమంబులు విడిచి యొండు దేశంబు 

నకుం బోవ సమకట్టి మవార్డు లందజు నన్ను 'బ్కరించు చున్నవా రద్దురాత్తు 

లేత దాపసులశరీరంబు లన్నియు హింసితంబు లయ నింక నిచ్చట . నిలు 

వం జాల “మాయా శ్రమంబునకుం. గొండౌకదూరంబున బవుమూలఫలోద 
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కం బె బె నకణ్వమహామునిపుణ్యా శ్ర శృనుం బొప్పు చున్న దచ్చటికిం జని శిషషగణ 

సమేతంబుగా నివసీంచెదము ఖరుండు మూయందును విష య కారంబుం గావించు. 

గావున నీ విచ్చట నుండనలదు సమాథానం బగు చేని మాతోడం జను 

'దెమ్ము సమర్ధున కై నై నను గళ త్రసహితువకు కు నిచ్చటినివా సంబు సం చేహజనకం 

బును దుకిఖుకారణంబు నె యుండు ననిన నమ్మ్సునిపతినచనంబు విని రాఘవుం 

డే నుండ మోకు భయం బేమి యేను రజ్నీంచెద నని యు త్రరవాక్యంబులచెత 

నిరోధించిన సమ్మతింపక యత్తాపసోత్తముండు రాము నభినందించి యామంత్ర 
ణంబు వడసి యయ్య్యాశ్రమంబు విడిచి బుషి సంఘాతీసమనితంబుగా నరిగ 

నంత రాముండు బువీగణంబుల నొండు బేశంబున కనిచి కులపతి కభివాద 

నంబు6 జేసి యమ్మహోత్తుని చేత నుషదిష్ట్రప యోజనుం డై కేమ్మణ నిజా శ్రనుంబు 

ప్ర 'వేళించి యయ్యా శ్ర న్ నుంబు మునికాన్యత్వంబునం బరి త్యాజ్యం క్ నను 

మనివిషయన్రే వూతిశయంబున కొంతకాలంబు పరిత్యజింప కుండి పదంపడి 

మునిసందిష్ట భొవిప్ర యోజనం బాలోచించి బహుకారణంబులచేత మునిరహీ 

తం బె నతేదాశ్ర, మంబున నుండుటకు సహీంపక తనమానంబున. 2191 

ఆ, ఇచటనాకుభ రతుండివుడుదృష్షుండయ్యె, మం త్రి భృత్యసుహ్భృ డమాత్య మాతృ 

నగరవాసు లెల్ల నాయున్నకందువ, దెలిసి రింక నిచట నిలువం దగదు. 2192 

క, భారతీభారిస్క_ం౦థా, వారని వేశంబు చేత నరహా_స్వ్యశ్వో 

దారకరీవంబులచే, నీర నమ్వ్యా్టాచబము మిగుల మృదితం బయెన్. 9198 

క, కావున వేజొకచోటికి, బోవలె నని నిశ్చయించి భూమిజయు సుమి 
శ్రావరపుక్రుండు తోడన, వావిరిం జనుచేర నచటు వాసి రయమునన్, 2194 

దురు రౌముండు సీతాలక్షణసహి తము గా నత్రిమహర్షి యాశ్ర్రమమునకుం బోవుట. శశ 

ఆ, అమ్ష్మహానుభావుం డ క్రి మహాముని, యా శ్రనుమున కరిగి యమ్మహాత్తు 
చరణపరికజముల శెజుంగిన నమ్మాని, కన్నకొడుకునట్ల గారవించి 2195 

ఆ. సాదరంబు గాంగ నాతిథ్య మొసంగి సౌ, మిత్రి, నాదరించి మి త్రవంశ 

రాజ్యలవ్న్మీవో లె రాజిల్టు చున్నయు, క్వీకునూరి గారవించి మతేయు. 21906 

ఉ. వృద్ధను బుణ్యశీలను బవి త్రచరిత్రను ధర్మచారిణి౯ా 
ఛుద్ధవి చేకయు క ననసూయను దాపసి నమ్మహాతప 

స్పిద్ధను లోకసత్కతను జీరి రఘూ త్ర ముం జూచి మానసా 
బడ్గనవ ప్ర మోదు. డయి భన్యచరిత్రు తుడు వోని యి ట్లనున్, 2197 

సీ రఘువర దశవత్సరం బనావృష్టిచే. దగిలి లోకము దగ్గ మగుచునుండం 
గడువడి నేసాధ్వి సునతపోనుహీమ చే ఫలమూలములు జలంబులు సృజించె 
దశసహా,స్రాబ్బము బ్రారుణగతి నేతపస్విని యు గృతప పంబు సలీపె 

దగ ననసూయావ్ర  తంబుల నేసతి యంత రాయంబుల నవల త్రోవ 
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తే, చేవకార్యనిమి త్త మేబేవి మొనసి, తవిలి దశరాత్ర, ' మేకరాత్ర ముగ చేశ 

శే, 

క, 

శే, 

” 

నట్టియోపుణ్యకీల నీ కనవరతము, జననిగతిం బూపనీయ మొ "సేనకు చుండు, 

అఖలభూతననుస్కార్య రై 'యెనయూత్కష స్వీ ని స్వకీయకర్శ సంపదలచేత 

నసుధ ననసూయయనంబేరు వడ సెం చి తీజనకపుతి త్రి మొక్క ంపుమిసాధ్వికిపుడు. 

రయ నీతా దేవి యుననూయ. దేవికి నమస్కరించుట. శ్వుఢుం- 

అని. పలికిన నారఘువల్ల భుం డమ్మ హోమునిపలుకుల కలరి సీత నవలోకించి బేవి 
మునిము ఫేరితం "బె బై నవాక్యంబు వంటివే వశే శ్రయస్క_రం బు బె యున్న దట్లు గావింపు 

మనిన నమ్మహీపు త్రి రామవచన ప్ర, కారంమన నమ్మునిపత్నికడకుం జని వ్ల థ సంధి 

బంభావయవసన్ని వేశయు సంషొతవలితాొ ంగియా జ రాపాండురమూర జయు 

నస్టోధనయు ననిందితయు మపోభాగయు. బరమవృద్ధయు వేపమా నకృళాంగి 

యు చె నై నయమ్షహోసా ధ్విక్ నిజాభిభానంబు నొడివి నమస్కరించి బదాంజలిపుట 

యె యారోగస్టం బడిగిన నయ్యనసూయ ధర్యవారిణి మొనసీత నవలోకించి 

మధురవాక్యంబున గారప్ంచుచు నిట్లనియె. 2200 

. తరుణిరొ జ వయోగమునం దధయు ధర గతాగతజ వె 
a 06 అట్లీ వ 

వరగుణశాలి యమెనరఘువర్యుని వెంబడి ఘోరకానన 

స్థిర కిటు భ_ర్హ్భృభ కి నరుదెంచుటంజేనీ కృతార్థ వై నెతి వే 

సేఅమటి తేక నిన్నుం గనినంత నె సువ్రత నైతి 'నంతయున్. 2201 

బహూసుఖుముల హితజనముల, నవారకృతియు విడిచి ధర్మ మరనికొని రహపి౯ 

గహనావరుద్ధుం డగుపతి, నవాహో సేవింప వచ్చి తతిధన్యప్రు గా, 2902 

వనిత నగంస్థుం డై డ్ న దావస్థు డై జె న6, బుణ్యుం డై డెనను గుజనాగగణున్టిం డై డైన 

ధాత్రి నెవ్వారికి విభుండుదై వమట్టి, యువతులకులో కయుగముమచశో దయంబు. 

యుడు అననూయా దేవి సర యుక్క. పాతి వృక్యేంబు గొనియాడుట. శ్రుతుల 

ధనవంతుం డై నను నిర్లనుం డై నను శీలవృ తీరహీతుం డై న౯ 
ఫఘనకామవృత్తు: డైనను, వనితకు గతి పతియె సుమ్మి వారిజనేత్రా, 2204 

"లే, సతికి. బతికంశు వేతొక గతియు లేటు పతికి సతికంశు నొండొకఫలము "లేదు 

య. 

తరుణి యిరువురు పుష్పంబుతావికరణి, నింపు సొంపొర నేకీభవింపవలయు. 
కొందజు దుర్వివేకమునం గోరినవారల కెల్లం జి త్రముం 
బొందుగ నిచ్చి భ_రయెడం బోడిమి సేయక నీకిచావ్యా Ch 

యుందురు చుట్ట లెల్లం దము నొక్కట ఛీ యని రోయు చుండ చా 
రందణు దురష్టశంబున మహానిరయస్థిత లొదు రంగనా, 2206 

ఆ, లోకమందు దృష్టృలోక పరానర్క, లమితనసుగుణవతులు వివులవముతులు 

- నీతలీల ల లై ననీయట్టిసాధ్వులు, సురపదంబు నొందుదురు మృగావ్నీ. 2201 

వ. దేవి నీవు పతీ వ్రతా చరణీయం బై నధర్మంబు ననుసరించి రామునకు నవాధర్ష్మ 
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చారిణి వై శాశ్వతం బె నయశంబును ధర్మంబును సంపాదించితి వని బోధించిన 
నమ్మునిపత్నిపల్కుల కలరి వై దేహి క్రన్ముణ నచేవికి నమస్కరించి మృదు 
మధురఖొషణంబుల వినయంబుగా ని ట్లనియె. 2208 

EA తల్లి నీ విపు డన్నచంద నుది తథ్యం వింతయు స్పాధ్వికిం 

జెల్లుం జిత్రము గాదు నాకును సతీశీలంబు నూళల్లి ము౯ 
చెం చొనటు లానతిచ్చెం గరుణో ద్రేకంబు సంధిల్ల నా 

యుల్లంబందును జిక్కి యున్నయది తహ్వోగంబు రాథంబుగన్. 2209 

మ. మును మాతల్లి సతీగుణంబులు మహోమోదంబునం జెప్పెను 

జ్ఞనకుం డవ్వల నాన తిచ్చైం గ్భపతో నాధీగీగుణం బంతయు౯ 

పేనవాసంబున శేగుదెంచునపుడుళా నర్మించె మాయ త్ర దా 

ననుదూపంబుగC గోతం చేసితివి నీ వాయర్థముం గృమ్మఆన్. 99 10 

క, "కావున విధిదృష్థవిధి౯, వేవిధములం జూడ సతికి విభుం డొక్కండే 
చై వత నునియెడునచనము, దేవీ నాహృదయమందుం దిర మై యుండున్. 

ంర్టుర్లూ వీతా డేవి (శ్రీరామునిగుణంబులం బ్రస్తుతించుట. ద్రుర్దుంా 

వు. జగతి న్నీచచరిత్రుం. డై నవిభుం డెంచ న్బాధ్వికి౯ దై వతం 

బగు చుండ స్పరుణాపరుండు నిజవంశాచారధర్శ జుండుక౯ా 

సుగుణోదారు[డు ముంజువాది ప్రియుండు న్నూమెండు కుద్దాత్తు. డౌ ష్ 

మగని౯ా దె వత మంచు. జి జి ్తమున సంభావించు టాశ్చర్య మే. లల్లి [9 

వా, అ క్రూరుండు దయాసముద్రు, 6 డతివిఖ్యాతుండు ధ న్యాత్తుండు౯ 

శ క్రాభుండును నన్నపుత్రులగతి నర్వ ప్రజ మారని 

రక ప్రా పాఢిమ చేలుబాయు ఫఘునుండు నర్దంశో చితావారధ 

ర్యశ్రీడారతు. డు త్తమో త్రముండు మత్చా9ణేశ్వరుం డంబికా, 92 18 
మ. ధం సవార్టందు జ తేంద్రి యుండు సుగుణోదారుండు తాంతుండు సిం 

ధురయానుండు దృథాసురాగుండును సాన్ముక్రోశుం డై యొప్పు న 
క్క్రరణోచారుండు రాము డేగురుత నక్కానప్య పై. ౬ జేర్చు నా 
గురుతం దక్కిన మాతృవర్షముపయిం గూర్చు నృమగృంబుగన్. లే 

క, శీతిపకి యొకపరి మొనను, వుతి నెంచినకాంతలందు మానము విడి తాం 
. నికో కీరతు(డు రాముడు, సతతంబును మాతృవృ త్తి. జరియించు రహిన్. 

సన, పరకాంత నే త్ర గోచర మైనచో దానిం దల్లినిబలె నాత్మ ౧ దలంచువాండు 

_పరులసంత 5 పవిన్ఫురణంబునకు దాను నంచితంబుగల ద్ర మోదించు వాడు 

ప ప్రజలదు$ఖమునకుం బరమా వుడునుబో లెం గొంచక తాను దుగిఖించువా(డు 

కనులు రణెర్లు తై నచో జనకునిరీతి సత్కృప నాదరించువాండు ర 
తే, వరమునీంద్రులం గన్న సేవకునిభంగి వరుస బరిచర్యం గావించువాండు వినయ 
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న్ట్స్సీ 'కారుణ్యగుణముల6 జెలంగవాండు) రమ్యగు ణమండనుం జై నరాఘన్రండు, 

"తే. అట్లిరాజలలామున శెట్లిదుష్ల, కాంత యెనను వళవ 6 గాక యున్నా 
లు లు లు ర వం 

జనకుం డనిశంబు సహధర్యభారిణింగను, గాసలేయున కర్చించెం గాదె నన్ను 

దురు సీతౌదేవి యననూయా దేవిని బ్రస్తుతించుట, చ్రుద్తుం- 

"తే, నిరుపమనం పత్క్ర మును, బరమసుఖాస్పదము భూరిభ ద ప్రదము 
నురుతరకీ _ర్లివిళాలము, తరుణికిం బతి చేనకం టు జపములు సిం. 29 18 

తే. 'సువ్రతంబున బతికి శుక్రూహం జేసి, మున్ను సావిత్రి "బేవతాముఖ్వ యయ్యె. 

నట్ల నీవును బతిసపరస్యవి శేష, జాతమహేమను ధన్యాత్త్మ వైతి గాదె. 2219 

తే. ధర్మచారిణి సర్పునుందరులలోన, ను త్రమయు చేవతాప్రమదో త్తవాంగ 

ర్ం 

OX 

తే, 

శే. 

క 

వ, 

మండనయు నైన _ రోహిణి మగని విడిచి, నిమిష మైనను ౧ జీవింప నేర్చి నమ్మ 

ఇగతి న న  రృచృఢవ, వత్త లగుయువతులు జేవలోకమందు స్వకీయం 

బశపుణ్యకర్మమున సౌ, భగభాజన లగుచు యశము. బకసెద రెపుడున్. 

అనీ యిట్లు పలుక సీతా, వనితా వాక్యముల కలరి వారనికృప న 

య్యానసూయ నికయు మూర్కొన్సి యనురాగ మెలర్ప మరల నవనిజ కనియెన్ * 

నానావిధనియమంబుల, మానుగ సంభూత మైన మహానీయతపవో 

నూనబల మా శ్రయించి వ, రానన యాశీర్షదింతు నడుగుము వరమున్. 

యుద్ద. అనసూయ సీతకు దిన్యవ స్త్ర మాల్యా భరణా రగ రాగానులేపనంబుల నొసంగుట. శురుం 

. చవి మనోజ్ఞ్యం చై నభవదీయవాక్యంబు విని యానందించితి నింక బ్రీతిదా 

నంబు గావించెదం గైకొను మనిన నవై ఏదేహి జూతవిన్మయ మొ భవదీయ 
చి, త్రంబుకొలంది నవభరింపు మనిన నమ్మునిసల్ని సంతసిల్లీ భవదీయ 

హర్ష ౦బు సఫలంబు౭ గావించెద ననీ పలికి దివ్యంబు లై నవ స్త్రమాల్యాభరణం 

బులును మహాధం బె నయంగ రాగంబును మహాపరిమళ దృవ్యస హితం బెన 
యను లేపనంబు నొసంగి యి ట్లనియె. బి4 

అతివ యిీదివ్యవ స్త మాల్యా భరణము, లింపు సౌొంపార మేన ధరింపు మిపుడు 

మహి తమణివుండల ప పభామండితంబు, లగుచునిత్యంబులై యుండుననుదినంబు. 

చేవి మద్ద త్ర త్త మైనయాదిన్య లేప, నాంగరాగంబుచే విలిపాంగి వగుచు 

నబ్దవానిని 'పుండరీకామునట్ల, శాసేయుని రంజింప గలవు నీవ, 2226 

అని సాదరంబుగా ని, చ్చిన గైకొని మేన డాల్సి చెలువుగ వసుధా 

తనయ ఫలకుసునుకిసలయ, ఘనకోభిత మొనవల్లికై నడి నలరెన్. 2227 

ఇవ్విధంబున నభూతపూర్వశో ఛావికేషంబున నలంకృత మై యె యవె వె ఏదేహి 

మునిపత్ని నుపాసించుచు నభిముఖంబుగా నాసీన యయ్యు నంత + నయ్యన 

హయ తక్పరిణ యనా మృజాంతం బంతేయు( దెల్లంబుగా నాకర్ణి ంచుతలం 

చృమ్మఆ నమ్మహీసుత. కి ట్లనియె. విలపిం 



కో 

డ్. 
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వై చేహి నిన్ను రాఘవుం డాదరమున మున్ను “పెండ్లి యాడినవిధము 
నోదముతో నెటీ(గింపుము, నాదునుదికి సమ్మదము ఘనం _బె యుండన్ 2929 

దురు సీతే తనవివాహవృత్తౌాంతము ననసూయా దేవికి చెల్సుట. శుభం 

నా విని సంతసంబు వదనంబునం గన్పడ నమ్మహీజ వా 
శేవికి సాటి నచ్చుముని బేవిని గన్లాని నీతి నిట్లను 

శవ రఘూ త్రముండు నను ధీరతం జేసానినట్టిచొప్పు సాం 
పావహిలంగం జెపె ప్పెడ ననన్యవుతి న్విను నముయ్యుదంతమున్, వల్లిక 

చ. కలండు సము సభూవరనికాయకిరీటవముణీనురీచికా 

నిలసితపాదవీకు పండు వివేకవిశారదుం డప ప్రమాదుండు 

_ నృలలితకీ ర్రిసాంద్రుండు విశాలగుణాఢ్యుండు ధర పారగుం 

లే, 

కలము భుజాబలురడు జన కావనిపాలు. డుదారశీలుం డై. బలం 1 

అతడు పుత్రార్థ మధ్వర మాచరింసం 

దలంచి EN శ్రంటు దున్నింప పహూలముఖమున( 

డమి ఛదించి యేను సంభూత నై తిం 

బొడుపువులనుండి. శశిరేఖ పుట్టినట్లు. పిర్రల 

. రమణ నిట్లు జనించి పరాగభూవి, తాంగి నై యున్న నన్ను. బోలంగం జూచి 

శ్వరితముగ మువీ వినే పతత్పరుండ గు, జనకుండతివిస్తి తాత్తుండై సంభ మమున, 
నను నుత్పంగంబున నిడి కొని నా కీకన్నె చిన్నికూాం తు రనుచు వా 

ఫొనునెడ నిక్కము నీకుం దనయ యనుచు గగనవాణి తప్పక (య్రోససెన్. 

ఉ. అంతం ట్ర, మోది రై యె జనకుం డాదృతుం డై ననుం గొంచు మందిరా 
భ్యాంతరసీను స్: “తనయ గ గృవురం థె, క్ న 'న్నాసంగిన 

న్పంతేస మంకురింప గొని చయ్యన నయ్యాను మాతృసౌహ్బదం 

జెంతయు నివ్వటిల్ల సక లేష్బితము ల్థ్స టియించి పెంపంగన్. 22లర్ 

. ఈకరణి నాంటినాంటికి వృద్ధి. బాం, యున్న నా కీల జవ్వనం బొదవి యొసప్పె. 

గాంచనమునకు వాసన గలీగినట్ల, యిషుకాంజంబునకు ఫల మెసణీనట్ల, 2286 

ఇట్లు పాణి గ్యవహాణనుహోక్సవయోగ్య వై నై యున్ననన్ను విలోకించి మజ్జ నకుం 
డై నజనకుందు తనమవంబున( గన్యాజనకుండు శకృతుల్యుం డై నను గన్యా 

గ హీతృతత్సంబంధిజనంబు సదృశం బై జెననీచం జిన వారి నలనందిరస్మారం 

బు నొందు నట్ల నాకును గన్యానిమి శ శంబునం ది దిరస్కా రంబు వాటిల్లు నని చిం 

తించి న న్నయోనిజంగా చెటింగి నర్భినుండు ప్ తనాశంబునలన దీనుండై నపగిదొ 

నతిదీనుండై యభిజనవ్భత్రాదిక్ ౦బున న నయనే స్పాందర్యాదికంబున నాకనుకాపుం 

డగుపతి ఇవ్వం డొకో యని వివారించు చు నెందునుం గానక నానాప్రకా 

ర్9 
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వీ, 

శ 

రంబుల6 జంతించి మత్కునూరికి సీయంవరంబు సేయుదుం గాక యని 

నిశ్చయించి, బ్పిల్లగ్ల 

అఖలజగంబుల కాభార మైనట్టిక్ నకారద్రి చందాన. గ్రాలుదాని 

యాగసంతుష్టు డై యనుపనుకరుణతో నబి నాయకు( డిచ్చినట్టిదాని 
మాన వేంద్రులు కలలో నైన గుణ మెక్కు పెట్టం జింతింప తేనట్టిదాని 
ననుదినంబును గుసుమాదికంబుల వేత నతిభ కిం బూజితం బై నదాని 

వమజీయు బహుకాలముననుండి మందిరమున 

నలరుచాని మాహేశ్వరం బె నదానిం 

జాపము నొకటిం చెప్పించి సంభ్ర మమున 
_ నృపుల నందజ రావించి యిట్టు లనియె, వబ్బల్రం 

ఈనగపతిధను వెవ్వుం, డేనియు నజ్యంబుం జేసెనేని ముదముతో 
మానక యప్వీరునకు న హీనవుతి న్నాకుమారి నిత్తు నిజముగాన్. 2289 

అనిన ఏని వారు గారవ, మున గిరి కెన యెనచాపము న్లని సత్త్వం 
బున సజ్య్యము గావింపం, జని సామర్ధ ర్థ న్ట౦ంబు "లేక చని రటు లజ్ఞన్. బ్రబ్బశ్మ0 

అంతం గొంత కాల మరిగిన వినుట, నీమహామహాుండు రాము డనుజ 

గాధిపుత్ర యుతముగా మిథి లేశుయా, గంబుం జూడ నచ్చెం గాతుకమున, 

కం 

» ఘను డావిశ్వామిత్రు(డు, జనకమహీ విభునిచేత సత్క్బృతు. డై జై యి 

యస్టనఘు ముని నుతింద కుతుకం, బున నిట్లని పలికె వాక్చమున్న తీ వెొజియన్.. 

. విర్రలు రామలక్ష్మణులు విశ్రులు పం _క్రిరథాత్త్మ్య జుల్మ హో 

న్రశారులు చంద్ర మాళివిలుం జూడ గ వచ్చినవారు దాని సొం 

పారం? జూప్రుమా యనిన నాజననాథుండు తళ్డ ణంబ తీ 

ద్ఫూరిశరాసనంబును సముద్ధతి. "జేరంగం బంచె వేడుకన్.  విల్తిషరి 

. బష్బోధంబున నమ్తహనీయశాక్తుకంబుం 'డెప్పించి శామునకుం జూపిన నమ్మహో 

నుభావుండు. 2244 
గుణ. మెక్కు_ పెట్టి గృక్కునం, దృణముగతి బలంబుకొలందిం 'దెగం దీసిన ఖీ 

= పణరవము దిశలు నిండంగ, కణమా త్ర ములోన శంభోచాపషము పిజి గన్. 

అంత సత్వాభిసంధి యగుమజ్ఞనకుం డను త్తం బై నజలభాజనంబు గైకొని 

రామునకు న న్నొసంగ నిశ్చయించిన నవ్వురుషశాస్తూలుండు త తనతండ్రి, 6 యగు 

దశరథునియభి ప్రాయంబు "దెలియక పెండ్లి యాడుట 'యు క్రొంబు గా దని 

నన్ను. బరిగ హీంప కుండే, 9246 

. అంత సత్యవాది మై మొనమజ్జ్ఞనకుండు, రాఘనునకు నన్ను రుణ నొసల 
దలంచి సక్వరముగ దశరథు రావించి, మంచిలగ్న మేర్చరించి తేమిని. వ్లిల్సిశ్త? 
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క్ మంగళ తూర్యురవంబులు, సంగతిగా మో 'మై్రై,యు చుండ జనకమహీశుం 

డంగము. సమ్మదమున ను ,ప్పొంగల రామునకు నన్ను. బొలుపుగ నిశ్చెన్, 

క. నాయనుజ నూరి, ళను బ ద్యాయతేలోచన నొసంగె నజ్జ్ఞనకుండు భ 

చ్రాయతమూ ర్తి క్ సుజనవి, భేయున కీలక్షణున కం చేజం జెనన్, 2249 

వ. తల్రీ యిది ముదీయపరిణయవృ తాం తంబు" తెల్టంబుగా వినిపించితి నని సీతా 
జీవి విన్నవించిన నయ్యనసూయ వ్య కాతరపదంబును జిశ్రంబును మధు 

రంబు నగుతదీయభావీ.తంబు విని పరమసంతోపషస్వాంత యె స్తం గాంగలిం 
చుకొని శిరంబు మూర్కొని చెక్కిలి ముద్దునొని మందముధు రాలాపంబుల 

ని ట్లనియె, . 950 

క, కాంతా నీపరిణయవృ, 'తాంతం బంతీయును నాకు దచత్పరవుతిచే 

నెంతయు. దెల్పితిం గావున, స్వాంతమున కభూతపూర్వసక్సుద మొదవెన్ 

క. సూరుండు (గ్ర,ంకె దినమా, హోరార్థము దిరిగి తిరిగి య స్తమయమునకా wy 
భూరుహాములు ని ద్రాకము, చేరి వివాంగములు రుతముం జేసెదు వింశ, 

క, నలిలాప్తుతవల్కలు శై శ కలకోద్యతు ల పవిత్రగతి నభిపే.కా 
ర్రోబసచ్చుగరు లై మును, లలరుచు. నున్నారు క కొంకు యంగన యిచటన్. 

కే, సీళశమాచి తె తాపను ల్చేయుహోను, కార్యముల నుజ్ఞ శలితములై లె లె గ్రాలువహ్ను 

లందు వాతీసముస్థిత మె కపోతు గాత శ్రర కృధూమంబు వికాస మొంచె, 2254 

మ, వికలాల్పచ్ళుదవృతముల్ ఘనము లై స్ఫితేంబు లయ్యు న్వని౯' 
వికసీంచె౯ా గ హతారక ప్రాసల నుర్వం జీయటు ల్బ్వెం ద 

ప్పక రాతి ంచేరసక్వము బ్లీ లీరిగడి న్భాస్వన్యృగన్రేణి కొం 
చక శక నర చేదికాశలములం జం ద్రుండు పోయ౯ా దివిన్.. = బ్రల్సిగర్ 

అ, గగనలవ్షీమేనం గపురంబు మె త్తిన;, కరణిం బలె జంద్రికాచయంబు 

రాత్రి య య్య నింక రాముని సేవింప, జనుము ధర్హమిదియ సతుల కబల, 

చ, వదలక మంజులో కుల వివావహాకథ న్వినిపించి నీవు నా 
మదికి ముదం బొసంగితివి మానక యింక నుదర్చెతేస్కుర 
న్యృదువసనాంగశాగములు మేన ధరించి సతీ విశేషస 
మృద మొనగూార్పు మో వనిన మెథిల్ తేద్దయు సంతసంబున న్, లిన్? 

క, అనసూయాద 4 త్రము లగు, భునపటభూపాదికములం 7 "గ సేసి నయం 

బున మొక్కి జనకనందిని, చనియెం గడుం బ్రతి రామచంద్ర్రునికడకున్. 

ఎందిరా శ్రీరొముండు స కు మునులయనుమతంబున దండకారణ్యంబు ప్ర ప,వేశించుట. శత్రుం 

ద ఇ ట్లమొనుషలసదలంకారాలంకృత మొ శీ రామునియొద్దకుం జనుదెంచి తన 
 కమ్మునీపర్ని యొసంగిన వరాభరణ వస స్త మాల్యాంగ రాగ [ూపకం మైన ప్రీ త్రి 
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దానంబు సర్వంబును విన్నవించిన నారఘువల్ల భుండు లతణసహీతంబుగో 

సంతసిం చి యనసూయా ప్రభావంబు బహువారంబులు కై వారంబులు సేయుచు 

సీదు లగుతాపసులచేత నర్చితుం డై యా రాత్రి, తదా ాశృమంబున నివసించి 

పవభాతకాలంబున మేల్క. ) పుణ్యతీర్థజలానగాహానంబుం En యాహ్నో కంబు 

డ్ర్చి కృతాగ్నిహోత్రు లగుమునులకుం జెప్పి గమనోన్తుఖుం డైన నవ్వీరో త్త 

ముని విలోకించి ధవ్యాత్యు లగుతాపసు లి ట్లనిరి, బ2బ0 

మ,అనఘా యూవివీనంబునం దసురు లుగ్రాకారు లుద్యన్యదం 

బున నొనాకృతుల న్లరింతు రనిశంబు న్థైనిమాంసాదు లై 

యనుమానింపక వారి నెల్ల బల మేపారంగ వారించియి 

మృునిమార్గంబున నేగు నుచ్చట ఫలంబు ల్లూలము బ్లశైడిన్. సిశిర0 

వ. అని పలికి దీవించి సముచితంబుగా వీడొ_ల్సిన నారఘుతాష్టూలుండు పూరోఏ 
క్షమార్షోపదేశ ప్ప కారంబుస. గృతాంజలు లగుమునుల చేతే? గృతమంగశౌళీ 

ర్వాదుం జె డై నూర్యుండు మహో భ్రపటలంబుంబో లె సీతాలవ్షణసహితంబుగా 

మిహారణ్యంబు. బ్ర, వేశించె నని న్యక్తామరపదంబుగా నయోధ్యా కాండకథ 
యంతయు వినిపించిన నా రాముండు ఛ్రాకృసహితుం డై యటమిోాందికథా 

వృ త్తాంతంబు వీనీవింపుం డని యడుగుటయునుః 2261 

రుడు చక ర్రబంధము. ధ్రైద్తుం- 

చ, ధరణిప శ్రీవరా క్నకచావు యదు ప్ర, వరా మనోజ కం 
షు 

ధర హారి మాధవా సకలదా దవభి యక వై న తేయసుం 

దరరథ చేనము క్రిఫలదా నరమిత్రక హీరహోర మం 

నరధర నాథ మంజుశయ దానధురీణ విధాతృవందితా. బ్రేల్లిగ్రేల్ల 

క బృందారకనుత నతీజన్క్న మందార దురంత ఊమోగవమూయా శ్రయసం 

క్రి ందనవందిత పరమా, నందాత్తక యోగి రాజ నందతనూజా. 4963 

స్వాగతొన్ఫి త్త తేవచ్చు. 

రాజరాజనుత రాజనిభాసార్థం; భోజ రాజకుల పుణ్య చరిత్రా 
రాజమండలవి రాజితకీ స్రీ శ్రాజమూానశతభాస్క ర తేజూ, PPT 

గద్యము. ఇది శ్రీరామచంద్ర చరణారపిందనుకరందరనా సా్ప్టదతుంది లేంద్షింది రా 
యమాణమానస కులపపత్ర కొండి ప నూరిఫ 

నాం ద్ర వేంకొటకపిం ద్రవ్రక్ ణీతం క ల 
నందూ రామగుణానుకీ రసంబు సభిపేకసమారం భంబును మంథ రాదుర్శం 
త్ర ౦బును గై శీయీదుష్టభావత్వంబు న నభిషే కవిఘాతేంబును గౌసల్యాపరి చేవ 

| నంబును రామువనవాసగమనంబజును ద్రక్ళొతిజనవిపొదంబును బ్రక్రతీజనవిసర్డ 
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నంబును గుహాసంవాదంబునుసుమంత్రో, త్రోావ _ర్రనంబును గంగానదీతీరణంబును 

భరద్వాజదర్శనంబును జి త్రే తృకాట ప్ర శోంబునో బర్జ శాలావస్థానంబును దశరథు 

శోకవిలాపంబును దశరభునిపరలోకగ మునంబును భరతసమాగ మునంబును రాజ 

ధరోపదేశంబును రాముప్పసాదనంబును దశరథునకు సలిల ప ప్రదానంబును బాదు 

"కా *ప్రదానంబును భర్హోపాన ర్ల రనంబును నందిగ్రామనినాన సంబును బాదుకా 

స్టాపనంబు న నను కథలుం గల మయయోభ్యా కాండేము సంపూర్ణము. 

శా.ఈకావ్య ప్రతిపాదితుం డయిననసీతేశుండు రామ ,ప భోం 
డీకల్యా ణకృతీ శ్వరుం డయిన శీ శ్రికృమ్టాండు సం, చి వీ తిత్రో 

సాకల్యంబుగ నిస్టనిద్ధిక రు లై వంచక, -్రపౌపూర్ల త్రక్రా 

లోకస్తుత్యకుమారయా చధరణేంద్రుం బ్రో బోతు రెల్లప్పుడున్, 



WED  మానినీమనోనార 
స్ స్ట . క సోమూన్వయజలధిపూర్జ్య సోమ జితాగి 

మ సమిద్భీమ పరం 
మ సుగుణజాల శ్రీనుదనసగోపాలా. | 

న. చేవా యవధరింపుము రాజనందను లగుకుశలవు లవ్వలికథ యిట్లని చదువం 

దొశంగిరి యివిధంబున ధృతిముంతుండును ధుర్గర్టుండు నగు రాముం౦కు 

ముహారణర్ణం బగుదండ కారణ్యంబుం బ్ర వేశించి తాపసాశ్రనునుండలంబు విలో 

కీంచ నదియును. 9 

రుయా (రాయుడు బు హార క్రమములకుం బోవుట. శ్రుణుం- 

క పతత్రాహ్ఞ, వృత, మతులితకుశచీరయు క్ష మై నభమున ను 

న్నతి వెలయుతేపనవుండల, గతి నతిదుక్షర్శ ముగుచు గ్రాలుచు నుండున్. కి 

తే, సర్వభూతశర ణరింబు సకలవన్యు; మృుగకదంబజుష్టంబును ఖగనిమే.వి 

తంబు సతితస్య్మృష్రాంగ ణంబు నగుచు, నతివిచి త్ర కృమంబున నలరుచుండు, 

లొ . చెలునొప్ప నళ్సర స్త్ర ఎనటనంబులు పానక శాలలు నరసమిత్కుు 

ఇాజిన స్రుక్సు?) వా ద్యనుపమయాగోపక రణంబులు సుగంధిఘనసుమములు 

ఫలమూలములు పూర్ణ జలకలశ ౦బులు స్వాదుఫలో వేత ఫాదపములు 

వన్భీపువ్పంబులు పద్గోత్పలవినిర్శలాంబకయు క్రజలాశయములు గలిగి 

శే. వుణ్య మై వేదఘోవసంపూర్ణ మై సృమ గృబలిహోమపూజితం బె నితాంత 
హోమం త్ర నినాదిత మై మనోజ్ఞ , జలజభవమందరముభంగి నలరుచుండు.ర్ 

మ. అనఘు ల్పుణ్యులు బృహ్మూక ల్పులు ఫలాహారు _లృవోలబ్బని 

త్యనితాంతద్యుతు లర్కపావకనిభు ల్లాంతు ల్పురాణు ల్లటా 

జినధారుల్ ద్రుమచీరయు కులు తపస్సిద్ద ల్పరబ్రవాతే 

త్త గ్థినిబద్ధాత్ములు శాపనుల్ గలిగి నిత్య శ్రీల నొప్పు౯ రహిన్, గ 
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ంయియు తెపముసులు కరమానంవదంబున వీతారామబ 'శణుల నెదురొ..నుట. శురుం- 

వ, అట్టితాపసా శ్రమసమూహంబుం బ్ర చేరించి శ్రీనుంతుం డగురాముండు తపో 

నీ, 

వనవ  గమృగవకీ త్రాసనివృ త్రి తికాజకుం జాపంబు నవరోవీతగుణంబు. గావించి 

నిజ తేజంబున నన్తుహోరణ్యంబు వెలుంగం జేయుచు మందాంచితగనున ంబునం 
జను చుండ నప్పుడు ధర్శణచారులును దివ్యజ్ఞానోపసంపన్ను లు నె నైనయచ్చటి 

మహార్షులు రామలక్ష్మణులను యశస్విని యగువై చేహ్ నవలోకించి వ్రీతిసం 

వృాష్టసర్వాంగులై "హెరల కభిముఖంబుగొ నదిని సంపూర్ణ చంద్రు ండునురబో లె 

సకలజనానందక్ రు. డై నరానుచం సని గన్నులారం గనుంగొని వ ఏ ముంగశారీ. 'ర్యా 

దంబులు గావించుచు స్వష్ట దేనతొత్వంబున స్వీకరించి తడియయాపవిశేషం 

బును సర్వావయవళ్లి ష్టస ౦ధిబంధంబును లానణ్యంబును సౌకుమార్యం 

బును సముచితశృ్ళంగార సంపన్న త్టంబును నిలోకించి 1 ఏసీ తాకారు ల రి యచ్చ 

టిపశుప శీ మృ గాదితిర్య ర్ట ంశువులు వై దేహీ లక్ష్రణసహితుం కై నరాము నవ 

లోకించి పద దృభవాదుల  కగీచరుం కగుభ గవంతేండు పంగహాప పరి గంగాప్రనా 

వాంబుకరణి మునముంగలం _ ద్రాదుర్భవించ సని జగన్తోహనదివ్యమంగళ 

విగహదర్శనా నందవిచ్భేదభయంబున ని నిమేషరహితంబు లై ననేత్ర ంబుల లేం 

బరమౌాశ్చర్టువంతంబు లై విలోకించుచుండే నప్పు డమ హగ్టులు సర్వభూతహి 
రతుం జై నరాముని. క్రియాతిథినింబలెం బర శాలకుం ందోప్కాని చని నివాస 

స్థానంబు. నివేదించి పరమపుకుషుండ "వె వై ననీపందర్శనంబున నేము ధన్యుల 

మైతీ మని ప్రియవచనంబుల సత్కరించి సలిలాదిపూజూ (దవ్యంబు. గొని 

తెచ్చి సలక్ష్మణుం డై జై నరాముని విధ్యు_క్షప కారంబునం బూజించి వన్యంబు 

"లె కై నపువ్పంపు లర్పించి యూీావస్తువు లన్ని "భవదీయంబు లసి పలికి రాముండు 

పరముపురువుం డైననారాయణుం డను నిశ్చయబుద్ధి చేత సముద్య్భూతభ _కీ 

రసంబున బజ్గాంజలు లై యిట్లనిరి. గ 

డు బుషులు రాముని నానావిధంబుల స్తుతించుట, చురుం- 

అనఫఘాత్త్మ నీవు మా కందజుకును శరణ్యుండవు భూరియళుండ వఖిల 

వర్షా శృమాచారనిర్టయవిదుండవు ఖలజననిగృవాక_ర్హ వాది 

నారాయణునియవతారరూపంబున గరుండవు సకలాగ్గకోవిదు (డవు 

పూజనీయుండవు రాజరూపంబున మాన్యు వార్యసమ్మతుఃడ వై తి 

కే, పుడమి నింద్ర చతుర్ధాంశభూతుం డైన, రాజు మునుకొని వ్రజలధర్య ౦బు దప్ప 
కుండ రశ్నించుం గావున నొప్పు మూజ్క నఖలలోకనమస్మృతుండై. చేలుంగు. 

తే, విపులవి క క్రముసామాన్యనృపున కిట్టి, మహిమ గలుగుచు నుండ సమ _స్తలోక 

పాలనార్భంబు పుట్టినపరమపురువ, నామునకు నీకు గలుట "క్రీము యరిది. 9 

వ, దేవా నీవు వనంబున నున్న నగరంబున నున్న మొ కధినాథుండవు గావున భన 
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దీయ మూ ర్తి ధ్యానానందానుభవాంతరా యరూప రాత్త,సనివారణపూర్వకం 
బుగా రజీ ౦పం దగుదు మితరరాజులు బుద్ధిబలంబున స్వరాజ్య మా తృ రక 

ణం౦బునందు శ క్షు లగుదురు సకలలోకరవ్ష ణము రంధ రాసపహీయళూరుండో వైన 

నీకు నశరవాసంబునం చేమి బలవృద్ధి యు స్వా ఛావికనిత్యనిరతిశయబ్డూనశక్తి సంప 

న్నుండ వే ననీకు వననవాసంబునం సన్స్ బలహోనియుం గలుగు నేము నీయందు 
విన్య స్త ససకలరాత్షసళిమో భారుల మై పరిత్య క్తశాపాదిశాసనుల మై జిత, క్రోధుల్ల 

మె జిలేంద్రియుల మై మె తపోధనుల మై యున్నవారము మమ్ము దలి ల్లి గర్భం 

బునంబో లె నతి ప్రయత్నంబున రశ్నింపు మని పలికి ఫలమూలపుప్పునీవార 

దర్భాదులచేత సంత్తణుం డె నరామునిం బూజించి మంగళ స్తుతివచనంబుల 

నభినందించి సకలజగ త్వా $మి యగుటవలన యభథావిధిం దృ ప్రి వీ నొందించిరి 

యి ట్లమ్మహోత్తుండు తాపసుల చేత గ కాలిథ్యుం జై యిష్ట్రకథ్రావినోదంబుల 

నారా, శ్రీ యచ్చట వసియించి మఖజునా. డరుణోదయంబునం గాల్టకరణ 

యంబుఘు దీర్చి సాదరంబుగా నమ్మునిపుంగవుల చేత నానుంత్రణంబు వడ 

సీతాలవ్షణసహితుం డై డై. 0 

| -ంధ్టుర్టు రామునకు విరాధుండు గనంబడుట, శుణిం- 

శా,నానాఘోరమృగ ప్ర కాం శయుతము న్నానాఖగ్రాతము 

న్నానాధ్యి సలతాంతకుంజమును నానాజంతునిశ్శబ్దము 

న్నానాగాధజలాశ యావృతము నాన్యాక్రూ,రర్యుల్లీ గణ 

ధ్యానం బె నయరణ్యమధ్యుమున. బోవం బోవం గా నొక్కెడన్, 11 

శా ఘోరాశకారు(డు దీర్భ జిహ్వూండు మహో కూ,రుండు శూరుండు గం 
భీరాశుండు నుహోవకపందడు వికటాభీలాస్యు. డృగృస్వన 

న్బారుండు నీ న్విషముండు రాతుసుఃడు వీభత్పుండు' మాంసాస్ఫగా 

హోరుం డద్రినిభుండు మత్తుండు విరాధాఖుస్టండు దోంచె నృహిన్. 12 

శు విరాధుడు సీత నె త్తికొనుట, రుధుం- 

వ. మజీయు నన్నీ శాచరుండు సింహ త్రయంబును న్యాఘ్రచతుష్టయంబును వృక 

ద్గీ మంబును బృహద్దశ కంబును వసాదిగం బె విపూణస సహీతం బె నదాని నొక్క 

గజశిరంబును నిశాతళూలా గ్రృంబునం స్రుచ్చికొని వసార్ష 90 బైనవాా్యాఘ్రు 

చర్యంబు గప్పికొని కుధిరోశ్షీ కశరీరుం రై సర్వభూతభయంకడుం డై డై బ్రహాం 

డంమే బ్రద్దలు వాణి నార్పుచుం చాళాళసదృశం 3 బై నవ శ్రంబు ః విచ్చికోని 

ప్రశయశాగంబునందు స సం ర్రుథ్ధం డె యంతకుం డెట్టు ప్రజల నుళ్లేశించి పరు 
వకు నట్లు నముహీంతలంబు కంపింప నతికీవ ఘీంబునం పట కెంచి వె చేహి నా శ్ 

మించి కటిప్ర చేశంబున నిడికొని ౩ ళయకాల మేఘస్వనంబున శానులక్షణుల 

నాకే వించుదు నిట్లనియె. గం 

80 



414 గోరీనాథ రామాయణము 

భామ నెవ్వరు జటాజినంబు లిటు నెమ్మిం దాల్చి యాదువ్స? వే 
శారణ్యంబున సంచరించదరు చాపాస్యంబకంపు ల్లునుల్ 

ధీరత్వంబునం డాల్చ నేర్తురె భనద్వేషంబులం జూడంగా 

వేణ యున్నది వ మానిదూపుకులు మోన్భ త్తంబుం. బెల్పం దగున్, 14 

క, దారుణవన మిది దుర్గం, బారూఢి విరాధుం డనుమహోసురవరుండ 

న్వారక తాపసమాంసా, వోరుండ నై సంచరింతు ననిశం బిచటన్. 19 

క దురితొత్తు లై నోమోయి, దజ కూలా గ్రమునం దునిమి తజడయక రుధిరం 

బలి శక క్ర లి వెస నీ, తికం గ ఫొండు భార్యగా నిపుడు తగన్. వరి 

వ. అని పలుకు  మున్నదుశాత్రుం డగువిరాధునిస వగర్వితం బె బె నదుష్టవాకన్టింబు విని 

వై "దేహి సం శ్రాంతచి త్త త్ యె వ వృనొాతేంబునందుం గదళియుం బోలె భయశోక 

వేగంబున నాకంపింశో నస్పు స ణారఘునల్ల భుండు విరాభాంక కగత య భయంబున 

డంకు చున్నసీత నవలోకించి దీననదనుం డై లతణున కి ట్లనియె, [1 
యుడు రాముడు వే కేయీకృత్యేమును దంచి దుంఖించుట. శు 

ఉ. భూరిసుఖా గ తసుణ్యముల పోను మనస్ప్వీని నిత్యమంగళా 

చార విబేహరాజసుత సక్షోనకీమణి నుత్సురం థ్రి యీ 
ధారణిపుత్రి, ఫీతిం గొని జె దై నము మోాజుంగం 'సంవితాంగి య 

ఘోరని శా మునంకమునం గుందుచు నున్నది కంు లక్ష్మణా, 19 

తే. అకట కై శేయిమన శేదురంతేదు?ఖ, మటవి నొనగూర్పుటకునింత యాచరించె 
నది రయంబున నిపుజె సంపా _ప్రనుయ్యుం గాలముదురత్యయం బెంతఘునునశై_ న, 

. శేవలజడత నేచేవి నుతార్థరబు రాజ్యాభి పేకమాత్రమునం దనివి 

సనక సను స్తభూతనివవాంబున కనారతమును మిక్కిలి హితుండ నైన 

యనుపమచిత్తుని వినయవిభేయునిం దనయ రాజ్యస్థిరత్వంబుకొటకుం 
దాపసుం జేసి బాంథమవ్ర లెల్ల దుఖం గట్టిండికీన మునం గాన కనిణె 

త్తే, నట్టి మధ్యుమజనయి త్రి మొ యుకె. కో వీత దనుజాధముని జేతం జిక్కు చుండ 

చేడుచాల సకామయమె నగ; కుంగాచ్చె ముదితసంకల్పమెంత యమోఘనమమయొ. 

తే, అకట సాన యయ దశరథం డన్యలోక, గతికి. బోవుటకంయై నఖండ రాజ్య 
వారణమునకం కెసీతయీపరునిచేతం, జిక్కుటకుంజాల మనమున. జింతేవొడమె. 

(dca 

=ంర్టుర్లుః లత్మేణుఃడు రాముని నూరార్చుట. ర్టైద్దురంా- 

వ, అని పలికి కన్నీరు నించిన నారఘుపుంగవునింజూచి లత్ష్మణుంకు వై కేయి నుళ్తే. 
కించి సం త్ ద్ధుం డై వముహానాగంబుశరణి నూక్పులు వై వుచ్చుచు న్ ట్రనియె. నస్ 

ఆ. సాధుచరిక వీ సవ్ర సర్వభూతములకు నాభుండవు సుశేంద్రు నకు సముండవు 

వినుక బాహాఏీర్యఘను: డ ననాథుని, పగిది. బరితపింప నె యధిప. ప్ర. 

ఉ, 'క్రృచ్చజం జూప మెక్కిడి యఖంకకరంబుల వీనిగుండియణ్ 
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ద్రచ్చెద ను త్రమాంగ మటు వ్రయ్యలు చె చేసెదం గాలు వాలికి 

న్ఫుచ్చదం 7 fa గ కపట్టిపయిం బుట్టి నకిన్మ_కు నీదురాత్తుపై. 

నొచచ్చెము శ చేయడు వినియోగ మొన ర్చెద నీవ మెచ్చంగన్, 21 

ఆ, అధిప యీాదు రాత్ముం డస్మచ్చరాహతీి, వజ్రివజ, నివాతి న్రాలునగము 

భంగిల గూలు చురడం పదేసి పీనిర, క్త కంబు నెపుడు పుషమి ద్రావు గాక, వైర్ 

తే, అనుచు లత్షుణుం డన్నతో నాడుచుండ, నవ్వి రాధుండు భయదాట్టహాసమెసంగ 

వారినీక్షీంచీ మిరలెవ్వార లెచటి, కేగెదరు చెప్పుండన ఛాముండేట్టు లనియె. 
ఆ, తత్రియులము వృ త్రసంపన్నులము నును కుబుల ము గ్ర, గవాననోచరులము 

(కూరు ఆ నదై త్యవీరుల దండింపు మాజి తిరుగు చున్నవార మిపుడు. 21 

క. నీ వెవుండ వొంటిగ నీ, దావంబున నేల దిరిగెదవు నీచరితం 
బేవిధము నాము మెయన్టీది, లా వెంత యెటుంగ జెప్పు లలి. బాపాత్తా. 28 

క, అన విని వాం డీట్లను మ జ్ఞనకుండు జయు6 డనెడువాండు సత్యరతుండు మ 

జ్జనని శత వాద నావే, రనుపమువై ఖరి విరాభుC డంక్ర్రు నిశౌటుల్, 29 

కో. ఘనతేపమున మును వనజా, సనునకుం బృమదం బొనర్చి శ్యస్ర్రువాతిం జా 
వనినరము వడసి విక్రముమున6 ద్రిమ్మరు చున్నవాండ ముల్లోకములన్, 80 

వ. మతీయు నవ్విరెంచివలన ట్రాణవియోజనకారణఖండన విజారణానర్ల త్వంబు 
నొందినవాండ నాబాంం బడి తొలంగి వోవుటకు నిలింపపతి యైన సమర్టుండు 

గాండు మోకుం బ్రాణంబులబెన నొసగల చేని యివ్వోలంది నిచ్చటం ఒరిత్వు 

జించి యశేచ్చం జనుం డని పలికిన నారామభ న్రుండు రౌదృరసోల్లాసమూూ రి 

యె నేత్ర కోణంబులం దాను న్రుచీధితులు నిగుడ నవ్వేరాధు నీఠేంచి ఊుఘగంభీర 

'భావణరబుల నిట్లనియె. 81 

యులు ర్లామలక్కుణులు విరాధునిపే నానావిధళశరంబులు చుయోగించుట. ర్టుర్టురా 

కే, నీకు ధిక్కార మొనరింతు నీచచరిత, తవిలి మి_త్తీ న న్వేషించెదవు నిజంబు 
తేలంప నాజికి డాసితి నిలువు మింక్క జగతి నాషఘ్రోల బ్ర బతికి పోంజూల వీవ్రు 

క్క అలవి యెజుంగక రజ్ఞులు, వలికిన నది నీకు బంటుపంతమె నాతో 
గలని పెనంగౌడునప్పుడు, "దెలెసెదవు మదీయ బాణతీ వ్రన్ఫూ్తి దిన్ * 38 

క. అని పల్కి వె రిసంత్రాసన మగుబాణాససంబు చక్కంగ సజ్యుం 

బొనరించి నిశితళరములు, దనుజునికై గాండ చేసె దారుణభంగిన్. 84 

ఉ, అంత రఘూద్వ్టహుండు ప్ర ళ యాంతకుశకై వడిం జేర్చి విట న 
త్యంతగుణప్రణాద మొలయం బటుకాంచనపుంఖ ముగ్రస 

'ర్వాంతకనాత వేగ మగునంబకస స్పక మేసె వానిమే 
సంతయుం జించి తీవ్రరుధిరాప్ల్రత మై వెస భూమి గాండంగన్. కిల్ 

ఉ. అంతట వాండు స భూమిసుత నక్కడ 5 ఉంచి మహో రూపక 
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ల్పాంతకుండో యనంగ భయదాకృతిం గ కొని ఘోరభంగి రో 
దోంతేర మెల్ల నిండ వడీ నార్చుచు శూలము గలం దాల్సీ య 

త్యంతర యంబునం గవిసె నారఘువీరులమోాం౭ది కుగ్చతన్, 

వః వ్ర ట్లడరినం జూచి. 

-ంద్రుర్దు రాముడు విరాధునిహా లమును ఖండించుట. యురుం- 

శా,జంట న్రాముండు లత్షణుండు ముది నిశ్శంక న్రణారంభు లై 

వింట౯ ఘంటలు (మ్రోయ నిష్టుర రయావిర్భూత వాతాహతి 

న్మింట న్మబ్బులు విచ్చి పాజు విశిఖానీకొంబుల న్వీంళతో 

వెంట న్వెంట నిగిక్చి రా దివిజవి చ్వెహ్యంగము లబ్లూలంగన్, 

317 

bp 
వ. ఇట్లఖండకోడండ పాండిత్యంబు. జూపుటయు న క్కాండంబులు తండోపతండం 

బులై కాలవా్యాళంబులకరణి నవ్వి రాధునినుర్శంబులం గలంచిన నతండు వర 
దానబలంబున బలవృద్ధికాణకు హృదయంబునం బ్రాణంబులు నిరోధించుకొని, 

శా, విద్యు ద్వల్లికభంగిం గ్రాలుచటులస్పీతో గృతూలంబు వా 
డుద్యత్వ్యూ_/రతీం బూన్న్చి 'వ్రేయ నది ధూరో్య్యగంబున ని ఇంట సూ 
రృ్యద్యు త్యాకృతీ రాణటూాబీ కడిమి 'స్రాముండు సం ప్ర్దుం డై 

సద్యో నాళము నొందం జేసె సె దృథఢచంచ శ్కాండయుగ్యాపాతిన్.. 

చ. ఇటు రఘువీరవాణవాతి నెంతీయుం జూర్టితే మైనళూల మ 
క్కుటిలనిశాటుచేవ యనం గూల రయరబున ౩ భూతలంబునం 
బటుతర చేవరాడ్భిదురపాతమున న్చొడి యె శిలాతలం 
బటు కనకాద్రినుండి సరమయూహాటి వ్రాలినచంద మేర్చడన్. 

రుడు విరాధుడు రామలక్షుణుల దనభుజంబుల చి ఇళొనిపోవుట, చుర 

శ్కమ్మలు నమ్మహోభుజులు కాలభుజంగములట్ల గ్రాలుఖ.. 
కమ్ముల బూని వాని నెసకంబున వ్రేయం గడరసునంతలో 
నమ్మనుజాశి బాహూవుల నారఘుపేశం జిక బట్ట ని 

ముగమ్హునం గానలోని కలుకం జులుకం గొని పోవ ౬ జూచినన్. 
ఉ. వానితలం పెణీంగి రఘువర్యుండు లత్షైణు( జూచి పల్కు నో 

మానిత జసుుకౌర్య వినుమా నునలర గొని పోవం జూచెనీ 
దానవీరు+ డంతకు నుడ గతే జూలిననాండు వీనిచే. 
మానక చిక్క కుండ నసమానబలస్థితి నూఃడి యుండుమిా. 

లీ 

41 

42 

48 

వ. మజియు నీదు రాత్తుం డగురాతీసుందే కెరున్రనంబోవు నదియె మనకు వమవార్గంబు 
గావున నితండు మొనల నెత్తుకొని మన వురుగం దలంచినమార్షంజునం "గాని 
తా నరుగం దలంచినమార్షంబునం గాని ని యమౌర్గంబునం జనినను మన కది 
సమ్మతం టి యుండు, 44 
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చ, అనుసమయంబున న్ఫ్భుజబలాఢ్యుల రాఘవవంశవర్యులం 

బ్రణుతబలుండు వాండు పసిబాలుర నట్టు నిజాంసఫాగమం 

దనువ్రుగం జిక్క_( బట్టి భయదార్భటి దిక్కుల ఓక్కటిల్ల ధా 

వనమున దొరుణాటవనీ కవార్యగతి న్వెసం బోవు చుండంగన్. 15 

ఉ. ఆవిధ మంత చూచి జన కాక్త్శజ తాల్మి వహింప లేక తో 
కావిలచి_ త్త మొ సముదితా 'ర్రరనంబున న సర్వలో కసం 

భావితుం డీరఘూ త్తముండ డమందపరా, కను శాలి శేముమీ 
అ దుష్టదెత్యునకుం జిక్కె సహోదరసంయుతింబుగన్. 46 

* నను శాన్దాలనృకాదులు, తనియంగ భతీంప చేల దశరథ నృప పనం 

దనులను విడిచి ననుం గొని, మునుకొని చను మసురనాథ (మొక్కె_ద నీకున్. 

ఒంయురు రాముకి ణులు విరాధుని బాహువులు పండును నజికుట. శ్యుఢుం- 

క, అని యీగతి విలపించిన, విని రాముడు లత్ష్మణుండు వేగంబున న 
ద్దనుజుని వధింపం దలకొని, యనుపమనిళితా సియుగ, మంకించి రహిన్. 48 

"కే, బలిమి సౌమిత్రి వానిడాపలికరంబు, నజకే రాముండు వలపటికరము నజ శె 
భగ్నకరుం డై చ విరాధుండుపనివిలూన, ధారుణేీ ధ్ర ంబుచందాన ధరణి గూలే, 

వ. 9_త్లేజంగునం బడినయన్ని శొచరు నా (క్ర మించి యనృకృషరా క్రృమంబున 

జూనుకూర్చరముస్టిఘాతంబుల మర్షించుచు సా లెనా రెకు మంది శ త్రీ శిలా 

తీలంబుమో (దం గూలవై చు చు ఖడ్డంబుల నణికుచు నిట్లనేక ప చ కారంబులం జి త్ 

వధ క్ర కమం చాపాదించిన నవ్వ్విరాధుండు నానావిధ ప్ర, వారణవిద్దుండె డై పుడమిం 

బడియును సజీవితుం డై యున్నవాని యవధ్యత్వంబు విలోకించి నిజ 3 శ్రేవణకీ ర్త 
నధ్యాననిపపు పురుషసక్లభయాపహోరి యగునాముం౦డు లత్మణున క్రి బ్ల్నియె. 

కే, వరతపంబున దె త్యు. డవధ్యు. డయ్యె, శస్తహతీ సంగరంబున (జంప గూడ 

దన వీని నిశేపింతే నువనిలోన, ననుచు 'బలికిన నవ్వాక మాలకించి. 51 

చుడు విరాధుడు రామునితో. దనపు వ్రూర్యనృతాంతంబు జెప్టూట. చఖిఢుం- 

వ. విరాధుం డి ట్లనియె దేవా శ కృతుల్యబలుండ వై ననీచేత నేను నివాతుండ నైరి 

'భవదీయనచ్చిదానందఘుటనషగన్తోవాన క్రీ ఫీవూ _ర్తిసంస్పర్శభా" గభేయంబు క కం 

టె మున్ను నిరనధికకరుణ'చేత ముదీయశాపవిమోాచసాగం 'బావిర్యూతుండ 

వైన శ్రీరాముండన్ర నీ వని యజ్ఞానంబువలన నాచేత నజ్ఞాతుండ వై తి వట్టి. 
పరమేశ్వేరుండ వై వె ననీ విప్పుడు రానురూపంబున నవతీర్ణుండ ' వై తి వని నాచేత 
విదితుండ వై తివి ? గావున, ర్తి 

క, జననుత నిను గౌ సలి తీనయునిం గా లక్షుణునిం బి, తొపనిధిని నీ 

యనుజన్హునిం గా వీతేను, జనకజం గా నిపుడు తెలియ జాలితి బుద్ధిన్ + ర్8ి 



4178 గోవీనాథ రామాయణము 

sh 

అనఘా ము న్నే తుంబురు, డనుగంధర్యుండ. గిన్న రాధిపుళాపం 
బున నీయసహ్వ్యా రాక్షస, తనువుం గై కొనినవాండ దారుణభంగిన్. ర్శ్త 

- ఇట్టు రంభాస కుండ నై నయెను నై శ వణునిచేత న భిశ _పుండవై పదంపడి యమ్మ 
శక్ర పసన్న వదనుం జె, న్ర్ 

హాత్మునిం ప్రార్ధించిన నతండు ప్రసన్న దనుం టై 

. ఓరి దురాత్త యెొన్నండు రఘూ. త్రము డ్నుగ్చ త నిన్ను. బట్టి బల్ 
దచారుణసంగరంబున శిత ప్ర దరావాతిం ద్రుంచునప్పు డీ 
ఫఘోరనిశాటరూప మది గోల్పడి తో “ంటిమనోజ్ఞ రూప మిం 
వారం నొంచె దింకం జను మంచం బ్రనాద మొసం” నాకొగిన్, ర్6 

_ంధ్రుర్టు రామలక్ష్మణులు విరాధుని సంటంద్రవ్వి ఫూడ్చి వేయుట. శ్రుతం 

మహాళత్తా కుజేతుం డానతిచ్చినచందంబున నింతకాలంబునకు నీచేత నాకు 
పాపమోవణంబు నిదించెం గృతాద్థండ నైతి నింక స్వర్షంబునకుం జనియెద | క్ 4 జే ల ' శాన 

( 
నిచ్చటికిసార్ల యోజన మా శ్రంబుదవ్వుల (బ్రవాజ్ఞానని బిడీక్సృతాంతరంగుండణగు 
శరభంగుం డనుమునిపుంగవుండు వసియించి యున్నవాం డిమ్ముహోత్మునిం గానం జను మ క్లైన నీకు స్వస్తి యయ్యుడు న న్నవటంబున నిజే వించి కుశలివై యరు. 
గుము గతసత్వు లె నరాతుసుల కిది సనాతీనభకంబు వీలనితీ పు లగురాశుసు లకు సనాతీనంబు లై నయు త్రవాలోకొంబులు సన్నిపీతేంబు లై యుండు నని 
పలీకి తత్త ణంబ యవ్విరాధుండు బాణక్షత వేదన సహింపం జూలక సన్న స్థన "జేవుం డె దివంబునకుం జనుట కుదన్య కుం డయ్యు నంత  రాముండు 
విరాధువచనంబు విని లత్షణు నవలోకించి వత్సా రౌద్రశర్త్షుం డై నయిీ 
రాత.సునకుం గుంజరంబునకుం బోలె యివ్ననంబున నోక్కమహోాగర్తంబు 
ద్రున్వు మని పలికి గ్ర్తంబు ద్రృశ్వునందా.క విరాధుని కంఠంబు. "బాదం 
బునం ద్రూక్కి పట్టి యుండె నంత లత్మణుండు ఖనిత్రంబు. గొని విరాధుని, 
పార్ళ పీభాగంబున నొక్క ప్రదరంబు ద్రవ్విన నారఘుపుంగవుండు విరాధుని చరణావీడనంబున శిథిలీక్సతకంకుం గావించి బలప్ర వే పంబుకొటుకు శస్త్రవ 
ధంబు నిషేధించి బిల ప్ర తే పవిభంబు వానిచేత నివెదితుం డై మిక్కిలి కార్య 
విశారదుం డగుటను వానియవధ్య త్వంబు జూచి విలనివే పవధంబుకంశు నిత రోపాయంబున విరాధునకు మరణంబు "లేడని నిశ్చయించి పరమేశ్వురుం డైన 
రామునిచేత వధంబు సంప్రా ప్పం బయ నతిధన్యుండ సై తీ నని హర్ష ంబున 
నాదంబుం గావించువాని సంగరనిక్షితుం డగువాని శంకుకర్ట్యం డగువాని 
నవ్వరాధుని భుజబలంబునం బట్టి యెత్తి వీలంబులోం బడనవై చి చిబలచేత న మృహోబిలంబుం బూడ్చి మహాపరా కృము౦ డగురాముండు లత్యణ సప తంబుగా వీతభయుం చ పరమానంద భ రితాంతఃకరణుం డై చంద్రుండునుం 



క్, 
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బో అ గశాసంపన్నుండై సూరుష్టిండునుం బోలె బ్రతాపవంతుం జై విఠరాధు 

వలనిభయంబున6 బరితపించు చున్నజానకిం గౌంగలించుకాని మృదుమధుర 

భాషణంరబుల నాత్వాని ౦చి దీ స్దశేజం డగులకత్షుణున కి ట్లనియె, ర్ 

అనఘా ఘోరవనం బిది, మన కిచ్చట నింక నొంటి మసలం దగదు గృ 

క్కు.న శరభంగమునీంద్రునిం గనం బోవలె ననుచుం బలికె గాఢ వ్రీతిన్, ర్ి 

కే, అతనియనువులిం గొని రాము డతిరయమున 

బూ 

ల్. ak 

భావితాత్తుండు -జేవప ప 'భొవయుతుం౭డు 

నె శ నశరభరగమునియా శ్ర, శ మాంలికంబు 

'జేరం జని కాంచె నందు ఏ విచిత్ర మొకటి, . 59 

, అది  యయ్యది యన. 60 

-ంర్భ్టురు రాముండు 'దేవేం దు  నిరథంబు 6 జూచుట. రుర్టుం- 

. తపనీయ' కతనదండాగ్ర వట వా తఘూకేంబు మబ్బుల గడలి క్రొ త్ర 

రణితఘుంటాఘణంఘణితనినాదంబు లన _క్షమధురంబు ఆ చెలంగ 

మణిరథాంగ సవా సృఘృణిపరంపరలు నభంబున నరుణాతపంబు నింపం 
జంద్రమండలని భ స్వచ్చాతపత్ర, ౦బు పాండరా భృఖ్యాతిం బరిథవిసజ్ల 

, వారితస త్తమవాజీసహా స,కంబు, మహి తము'కావళి ప పృభానుండ్లితంబు 

నిరుషమానవిచి త్ర నుణీశొతాంగ, మల్ల మొక్కటిగన నభోమండలమున. 61 
. మణియు నవ్వినాన మధ్యంబున. 62 

. మాలీ జుట్టిన దివ మాలి కాసారభం బశికులంబునకుం జేరాసం గొలుప 

తెప్పపై యక చూచు దృక్సహాసు స, విభూతి సరగ్గితో ముఖవిచక్షణశతం “జెలుప 

నరుణకటావ వీ మోరూడి గాొండలం విండిం జేసిననాంటి విటుసుం జూప 

వృత్రజంభ కులం జంపిననాంటిశ "ర్యుంబు చారణు లొకట జోహారు సేయం 

. డనకు సము లె నదివిజులు తన్ను. గొల్వ, నమరనారీకరాందోలళి తొచ్చ దండ 
చానురవ్యజనానిల అచలితచూర్డ, కుంతలుం డైన యలశచీ కాంతు. గనియె. 63 

అప్పు డయ్యింద్రుండు రథావతరణంబుం గావించి శరభాంగునిపాలికిం జను 

డెంచి మహీశలంబు సంస్పృళింపక కొండొక పొడువ్రున నుండి యమ్మునిపుంగ 

వునితోడ సంభావణంబుం గావించి రామాగనునం బెజింగి, కృమ్మణ రథా 

రూభుం డయ్యె నప్పు డారఘువల్ల భుండు శరభ ంగునితోడ స సంభోమిరచి మరల 

రథారూథుం డై నయింద్రునిం జూచి తదీయ దివ్యరథంబు నంగుళీని'శ్లేశంబున 
లత్ష్యణునకుం జూపి యి టనియె. 64 

సౌమత్రి క కంచు దవ్రుష్టలం, గామగ మైనట్టి దిన్యకాంచన రథము 

న్యో ిమంబున గార్భానవు ధామముక్రియ భూరికాంతి. దన రెడుడానిన్.65 

అనఘా యాదివ్యరథం,బునకుం బూన్చిసతురం గములసాబగు సుశేం 



480 గోవీనాథ రామాయణము 

ద్రునివాయములకుం గల దని మును వింటిమి గా తదియములె గాంయబోలున్. 

వ, వోణి యు నిమ్మహనీయరథంబు చుట్టునుం బరివేష్షించి ఖక్షపాణు లై. వి సీర ర విపు 

లోరస్కుతై పరిఘాయతబావుతై. పద ద్యరాగసదృశవసనుతై. వ్యాఘ$ంబులుం 
బోలె దురాసదు లై పంచవింశతి వారి రి కవయస్కు_ లై జ్వలనార్మ_ ప్రతీ కాశవోర 
నోభితవషు లె వ్రియదర్శను శై "ల కురడలాలంకృతకపోలభాగు ఆ ల ప్రకాశించు 

చున్నవారు సుపజ్వ లిష్పుడు యావృగ్వాయస్కు మూపట్టుచున్నవా రిదియె 

వారలకు నిత్యం బై యుండు నని పలికి వెండియు నిట్లనియె. 67 

ఉడ్. చందురువంట్ నె మ్రైగము చల్ల నిచూపుల మేటి యెవ్వండో 

యిందజిలోన భానీలెడు నీతనిచంద మెబుంగ (బో యెొద౯ా 

బొందుగ నీవు మైథిలియు మూగుత మిచ్చటం దామసించి యుం 

డం దగు నంచుం బల్కంగ నొశంబడ్ లక్ష్మణుం డన్నమాటకున్ = 68 

తే. అంత శరభంగమునియా కృ మాంతికమున, కేగుదెంచుచు నున్ననీలేళుం జూచి 
కుం డమ్ముని చే ననుజ్ఞాతుం డగుచు, నింపు సొంపార మెల్లన నిట్టు లనియె.69 

ఉ. చేదుకతోడ రాముం దఠీవేగమున న్నినుం జూడ వచ్చుచు 
న్నాం డిట కమ్మహోత్సుడు ఘనం బగుకార్య మొనర్చ్పం బూని యు 
న్నాం డింకమిో౭ద నప్పని యొనర్శినపిమ్మటం గంటి కింపుగాం 

జూడంగం బోలు నా కిపుడు చూచుట కారము గా దనిందితా, 70 

వ, నుదభిభాషణంబునకం కె ముందజు నీరామునిచేశత రావణవధ చాపం టే న 

కర్మ ౦బు క _ర్తవ్యం బనంతేరంబ నన్ను నిభోకింపం గలంకు రావణవభానంతరం 

బున విజయలత్మీ వి రాజమానుం జై జ కృత చేవ వప్రయోజనుండై యున్నయీమహో. 

తుని విలోకించి కృ తాస్థ ండ నయ్యెద. 71 

యర సీతారామలతుణులు కరభంగమహార్షి ని సందర్శ్భించుట, చుద్దాం 

క. అని పలికి వజ్రధకుం డృమ్భుని నామం త్ర ణము: జేసి మును లనిమేము 
బ్ఞను నేవింపంగ శీఘ్రం, బున దివ్యవరూథి నెక్కి పోయెం దివికిన్. 72 

తే, అంత రఘువంశ నేత కృతాగ్నిహోత్రు, ననఘు శరభంగమాని డాయంగ నేగి 
యవనిజాలక్షణో చేతు రై కదియ, * పాదపవ్మ ంబులకు భ క్రిం బణతిం చేసి, 

తే, అశేనియనునుతి నొక్క_దర్భాసస నమున బరలరగార్చుండితేనకుల న్పడినపురును 

చంద మేర్పడ నడిగిన సర్వ వుతని, శెటుకొనడం చెపి యు వెండియు నిట్లు లనియె. 

న మహాత్మా యడ్డివ్య పురుమండు శక్ర, ౦డు వరదుం డై తపోబలసముపార్టితం బెన 
బవాలోకంబునకు బ్రహ్మచేత నస్వుతుం జై నన్నుం దోడొ,_ని “పోవుటకు 
నచ్చిన వాం డేను దపోబబలవి కేవంజునం జ బై ?కాలికసకలజగ ద్వ త్తం తాఖి 

జుండం ౫వున6 జిరకాలంబు మనోమార్షంబున వెదుకంబడి యిప్పుడు నాఖాగ్య 
వళంబున బావాషింబున సమిపంబునందు నర్తించు చున్నవి, యాఖిథి వెన 



న్స 

ఆరణ్య కాండ ము, 481 - 

నిన్ను సందర్శింపక నిత్యనిరతిశయనిర్క్మలానందస్వరూపుండవు భ క్ర్షమందా 
రుండ వైన నీ సందర్శనానందంబు విడిచి బ్రహ్తాలోకంబునకుం బోవుట 
యొక్తంబుగా దని యున్నవాడ భ_క్షసంరతణధర్యశీలుండవు మహోత్ముండవు 
పగమపురు వుండవు నైన నీతోడ సమాగమంబుం చేసీ బ్రహాలోకంబునకుం 
జనియెద నాచేక జయింపంబడి యవమయంబు లె బ్రహ్మాలోకస్వర్షలోకసంభవ 

See థి a 
బ్రతిగ్ర హింపు మని సశ్వేశ్వగుం డైన శ్రీ రామునియందు సవుర్పణా భి ప్రాయం 
బునం బలికీన సర్వళా,స్త్రవిశారదుం డగురాముండు మునీంద్రా యీనె సర్వ 

భోగ ప చేశవిశేషంబులు సన్ఫుడ్దంబు ల యున్నవి మానుకంబు ల నవానిం 

లోకంబు లాహరించు చున్నా నని సమర్చిత ఫ బస్వీకరణా భి ప్రాయంబును త త్రి 
యునకుం బతి ౫ హోనర తాపి భి పాయంబును చేటపకం బలికి యివ్వోనంబున WJ (WU) యా గ 
నాకు నివాసయోగ్యం బై నప, బేశం బానతిం డనిన నమ్సునిపుంగవుం డశ్లేని 
యిచ్చటికి సమీాపంబున ధార్షైకుం జై నసుతీళ్షుం డనుమునీంద్రునియా క్రమం 
బు గల దమ్మహోత్తుని. గానం జను వుతండు మికు శ్రేయం బొనగూర్చు 
నిమ్మందాకినీనది ననుసరించి పళ్లి మాభిముఖంబుగా జను మాయాసగ పుష్ప 
పల్లవోడుపంబుల వహిరచి యుండు నిది మార్లక,మం బిక్క నొక్క ము హూ 

_్హంబు నిప్పి యితండు కృతాస్థం డగుంగాక్ యని కరుగాకటాడఠువీతుణరిబున 
నన్ను నిలోక్రింపు మురగంబు జీర్ణం బె నచర ,0బునుంబో అ సరాష్టవయవం , 

కావాలా ఆ 

-ంధ్లుథ్టు కరహ్ంగు 6 డగ్నిప్ర వేళ ములకేసి య్రహూలోేక మున కరుగుట, శు 

ఒలు. పరితేక్షజించెవ నని పల్కి తళ ణంబ గార పక్ష నహి ం జ ణయించి , a , ల (వ్ CO శ శ ల 

మం త్రపూర్వక ౦బుగా నాజ్యహామంబుం గావించి ముహాలేజుం జగుకరభంగపం 
శప్పావకోముధ్యింబునం బ్ర వేళించిన నయ్యగ్ని చేవుం డానువార్షి ముఖ్యునిరో 
మంబులును జీర్ణం బైనచర్శంబున సశోణితం బై నమాంసంబును శబర ంబు a gan : , . ర యును దిగ్యశిఖాసరంపరల డగ్గంబులు గావించె నంత నారఘుపుంగవుం డచ్చెరు 
వడి సూచు చుండ నమ్మునిపుంగవుండు దివ్య దేహంబు ధరియించి పంచవింశతి 
వత్సరవయస్కుండై. యయ్యానలుని కేజంబు. దస్క్రరించెనో యసం బొలు 
పాందుదివ్య లేజంబుం దాప్పీ యక్కుండంబునలన నిర్లమంచి దిన్భాయానం 

ఊగ a _ అద a నజ as J చాన క్కి స్వర్లలో కాదిసర్వీలోకంబు బతీ క్షమించి శాళ్వతం బెన ద్ర వాలోకంబున 
కుం జని సానుచరుం డగుపితానుసహూుని సముచిత ప్ర కారంబున సందర్శించి పరి 
తుష్షుం డె నయవ్విరించిచేత స్వాగతం బడుగం బడినవాంజడె యనువానీయ లు ౬ | ర. రాళ్ల 
మూ రిం గొల్సి యుండే నిట్లు శరభంగుండు దివేంబునకుం జనిన యనంతేరం'బ, 

కుడు వాలఖిల్యాధిమహర్టులు శ్రీరాయునిం జాడనచ్చుట. శుశుం- 

అనుదినంబును పఫలాపహోరు లై పెక్కేంక్లు శప మాచరించిన ధనస్టనుతకులు 
సలిలపాన మొనర్చి శాఖావలంబు లె సెక్కె ండ్డు నివ్య సల్పిన మహోత్ము 
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లలిజీర్హ పర్హాళు లె బహుకాలంబు వినుతసమాధిం ౫ గై కొనినతపసు 

లొడలు పుట్టలు గట్ట నిడుడకాలము గాడ్పు మెసవి తవోనిష్ట చెసంగుమాని 

వరులు వాలఖలప్ట వై వె న భానసా శ్రే య, ఛార్లవాదిసకల పరమమునులు 

గ జేవనుతులు దండకొవన వాసులు, వరుస రాము జూడ నచ్చి రపుడు. 16 

వ. మజియు భగనత్పానప్ర యోళ నజాతేనువాగ్టలును ట్ర తిదినంబును జీవసాధనం 

బు 'సంపాదించి సర్వంబునకును వినియోగం బు సేయనట్టివారును జం ద్రికాపా 

యులును . భతుణాస్థింబు వి షీయంగు పముఖంబుల కళ్ల ౦బునందు. 'స్పట్టనం 

బు గావించునట్టివా గును వన్షాశనులును ' వ్రీ హ్యాదికేంబు దంతంబుబ వేత 

కుండించి' భశీంచుఇ] ES సం శోలూఖలులును ంఠదభ్నుజలంబునందు నిలువరి. 

బడి తపంబు. గానించునట్టియువ్య జ్ఞకులును నసంన్భత మేదినియందు శయ 

నించునట్టిగా వ్రశయ్యులును ప ాశానాకవ ప్ప డై,న శయనం బెఖుం౦ంగనియశ 

యున్టిలును నా తాతపవర్ళ ౦బులందు మిక్కిలి స నావరణ చేళంబునందుం దపం 

బు గావించు నట్టియ భ్రావకాశులును సలిలాహోకులును చాయుభతులును 

వాయుధారణబలంబుని Xనంబునందు వికీనుబ గున ట్టియా కాశనిలయులును 

గు శాద్యానృతభూతలంబునందు శయనించునట్టిష్టండిలతాయులును (వః తో 

పవాసనిక్టులును నాక్ష)పటవాసులును సంళతాధ్యయననిస్షులును ను నిరంతరజప 

పరాయణులును బంచాన్ని నుధ్బసమాచరికేతప శాలులును ముడలుగాంయగల 

నుహా స్ట అంసనబు బ్రవ్మాతేజోనిమ్టు తై. స్వీ ప్తకాశప ఎర బృహ్మంబు రఘువంళతంబునం 

దవతీర్ష 0 బె యస్ స ద్భాగ్యవళంబున ౩ మనకు దృష్టిగోచేరం బయ్యు నేం డస్మ 

శ్రపోదానాదెక ంబు ఫలితం బయ నని దర్శనానందం బున. గృ తా్థు లగుటకు 

నిధ్గనుండు ధన 'లాభాంబు నొందిన చందంబున? బరమానందనిర్భరు ల "ల నానా 

చేశంబులనుండి చనుదెంచి రక్షుఃవీడితం లై. నతను కనన్యగతికత్వంబునుజ గద దత్, 

కార్ధం' “బనతీ నుం డై నళాముని సర్వలోకళరణ్యత్వంబును నిశ్చయించి స్వరకు 

ణం బుక్ రాజక దయాశ్చాదకంబు లగుపాకష్టింబుల ని ట్లనిరి, 7 

రురు మునువందటు రాముని నవయంబు6 గోరుట. ద్రుతం 

సీ, అనఘాత్మ వేల్పుల కలశచీపతివో ౩ యియ్యోకుకులమున కీధర్రిత్రి 
కధినాధు(డన్ర మహాోరభు(డవ్రు యశమున విక్రముంబున జగద్వి శ్ర తుఃడవు 

వీతృభ__క్షియును సత్యవితరణంబులు సత్వ మఫికధర్మ ౦బు నీయంద యుండు 

థర వత్సలుండ వ్రు ధర రృజ్ఞుంనవు మహోత్తుండ వె ననిన చేరి మునుల మెల్ల6 

"లే, జూల నగిత్రబుది విజాపనంబుe, జే సదము మా ప్రయత్నంబు చు నించి 

సాధునంరతుణంబు ప్రో _స్తధర్మ , నుని తలంచి రశ్నీంపుము విశుతకీల, 18 

వ. అని పరమార్థంబుగా విన్నవించి వెండియు లొకరిత్యనుసారంబున రాజభర్య 0 

బు తేటపడ'ని ట్లనిరి, 9 



ఆరణ్య కాండము, 469 

శావష్థూంశంబు కరంబు. బుచ్చుకొని యేత్తైాభర్త 'బేళ్ళప్రజ 
న్న ఎ్రహ్టసా పంతము జేయం డాన్మపతి యూహింప స్లతశ్రేయు. డై న రాయు దై 
కష్టాత్తుం డగు దండ్రివోల బ్రజ సతా్కారుణ్యుం డె పో చయువా. 
డీష్టానా క్రీ వహించి శాళ్వతయశం జేపార లోకంబునన్. 80 

క్ యతచిత్తుం జై సదావన, పితు డై భూ ప్రజల నధిపుం డిష్టతీనయజీ 
వితములశె వడిం దోచిన, నతనికిం జరకాల మబ్బు నాయువు యశమున్, | 

మ అనఘా యెొవ్వండు రాజధర విహిత వ్యా పారధా చేయు. డై 
యనుమానింపక ప్రో చు నాతండు తదీయం బై నపుణ్యంబులో 
ఘనత న్నాలవపాలు ౫ కొని సమగ శేయుం డె సంతతం యా (Wr) అ 
బును లో కేశ్వరలోకనిష్టసుఖతం బొల్పొందు నిత న్టీన్నతిన్, వి 

వ చ్రావాణభాయినం ౨ నయా వాన ప్రన్థగణంబు భవన్నాథం బయ్యు ననాథం 
 తేనచందంబున మిక్కిలి రాతుసులచేత వధియింపం బకు చున్నది భవదధీన 

చిత్తుల మె యున్ననుచ్చరీరంబులు బహు ప్ర కౌరంబుల రాతసవీడితంబు లై 
యున్నవి విలోకింపుము మహోత్రా పంపానదీతీరంబునం జిత్రకూటపర్వతంబున 
మందాకినీనదీ పా ంతకాంతారంబులం జిరకాలంబుననుండి నివసించి యున్నపర 
మద్దుల దురవస్థ కొలంది వెట్ట నలవి గాదు బహు ప్ప కారంబుల భీమకర్తు లగురా 
తసుల చేత, (గీ యవమాణం నవ్ ప్ర కారంబు సహింపం జూలక సర్పలోకరత్షణ 
సమగణ్థుండ వైననిన్ను శరణంబు నొందుటకుం జనుబెంచితిమి సర్వులోకంబుల 
యందు నీకంకు నై హీకాముమ్మీకసాధన జేవతాంతరం బన్యం 'బెద్దియు లేదు 
గావున ననన్యశరణ్యుం) మైననుమ్లు రాతీసబాధవబన విము కులం శేసి కృపా 

సాద జూ జర జ క క క్త ళుండ వై రజీ ం౦పుమని బహు ప్ప కారంబుల దీను ల్ ప్రార్థించు చున్నయ త్ర 
పోధనులవాక్యంబు లాకర్లించి ప సాదసుండరవదనారవిందుం జె కౌసల్యా ౯ లీ ౦. నందనుం డి ట్టనియె, 88 

9 

యయ రాముడు మును కభయం బొసంగుటు, చుర్టుం- 

sr _ఓజటివర్యులార వినుం డున్నతవె ఖరిం ౫ కయీవర మడ ర 
వ్యాజుమున న్నిశాచరుల నందజి6 ద్రుంచి మీముం గృపాగుణ 
భ్రాజితశ క్రి గాచుట కరణస్టపదంబున కేగు బెంచితి 

ఆం శ వ q స on (న్రాజితకీ ర్తులార యిటు చ్హ్రౌర్ణన సెయుట యింత యెటికిన్, 84 
య ర ఉద జసు నధ అట రి మంచిది మిరు నన్ను బహుమాన పురస్సరదృస్టి జూచి CB 

ంచితి రట్టు గాన నిక చేనవిరోధులబాహూుళ క్షి మ 
రై ౦"చెద నీవనంబు కోడు? బ్రతి దలిర్ప ననాత్ససయు గా 
వించెద మికు. హర్ష మొదనించెద నించెదం గీ ర్తి దిక్కులన్. రిక 

ఉం చెచ్చరం జూప మెక్కి_డి ప్రునిస్థశ్ రంబుల రాతృసావళ౯ా. 

యే 
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నవ 

ద్రచ్చిక వేళ నా నాదుళర బాధకు నోర్వక 2 తు లాజిలోం 
నెక ము 

ta దో 

ల లో అం న్న ల బ్లా ను 
. 

బచస్పేవథంనం ౩ జూచి వుది నారు నందిన వంత 4 టిన్. వ్ర 

అని లిక్ నా ద పచమ నెం జపోధనుం DE చార హాసం గోన సంగ్ "లె దు ko వ నవెంటం 

( "జ్ ప కా, క అనను రాకకు లు అపకు క అం పొ టా గా వ జనుదర నతో Syn T 0 | గ్ సునేక్షమునీంద్రునా g మంబునకుం బో 

సనుకి స్ట యాదాకు వాని కొండొక దారం జరిగి యంత నంత బహూదక౦బు 

చై సనదుబు 'సక్కులు గడిచి మొక్క చోట గగన 'ల్రి జశేశిఖరం బె నరయొక్కశే 

లంబు వొతగని శ్రే త్సా/ం వెంబున బహు +పుష్పుద్రు, . నుకోభితం = ౭ బై నయొక కాం 

శారంటుగ 'వెలించి తన సధ భా సంయమనం జరహాలాపరి వ, కేం జో శాన యొక్క 

నుహానీయా, శ్ర ముంబు విదిత్నీంచి యాలను ఏ తాళ్యమెుం డై క సబృహ్మాచందంబున వసు 

ఖానీనుం క నుుఅయపసంక 'జటాధలుం స్ చున్న సుతిక్షుని సముచితంబుగాసంద 
Ce en 

(a 

ర్శించి తచ్చనణ ఇంబులకు వందనం నాచచెం ప్ని షినయపూర్యకంబు గా న్ రని యె, 

స్టార్ట rE ఇదం సు సమహసాోను విని సంది గాంచులు, ఉాశాం 

న నా అ జి వ తో లో wr | అనఘాచ్చ యను చశరథ పనయులక రామాహ్టిం యుంవం దగ మిముల జూడం 
రః 

లీ 

జనుదఎచెటె _మొ,క్కైెచు నృెష్తునమున నా సనాలీవ్టడించి మన్నింపద దగున్. ర 
లాల లవ్ 

4 

ళీ 3 ౧ జరీ భావించి యిట్టు అన్ నియను, బా, నియ మపర్స వుధుగభాసా పా పౌఢిన్. నట 

సురసణి కెవ యగునీ విపు డరముజెంచుటకచన నినుహావని సుకుసో 

క్ట న. గ (వ ళల తౌ సో తో శా 

నా విని ముసినాముండు స్కీ తానం qo: ది కొమాలణా దలుక్రొా చేల సం 
౧ 

2 
రట్టడి శై కణెల్టుముల రాజన్టీము గోల్పడి భూమిపుక్తి తోం 
బుట్టున్ర వెంట రాం పనిఫూనకం బై కొని చిత్తకూట మ 

స్షట్లున నున్న వాడ వనయా విని యన్నలకు చమూకు నంచుని 

ప్పట్టున నున్న వాయ నన పాయకుతూహా ఏ ముల్ల సిల్ల (గన్, ర్ట 

హోతా యింతకు ము న్నిచటికి సులేంద్రుందు చనుదెంచి మొరాకో యెజిం 

గించి చనియె నేను భనడ్ష నృరనా కాంత్ 3 నె దేహంబు బరిక్ళిజించి చేవలోకం 

బుసకుం బోన కున్న వా దపోబలవిశే కేహంసునం బుణర్టలోకంబుల నన్నింటినీ 

జయించి తి దేవర జుప్టంబు న్ నత తృల్లోక ఆబులం౦ందు దానక్షీల కృణసహి తుండ వై 

త్క_ర మె పావన మె యజ్యఘలణి శ్రే కై నాభన తనుం బయం ౫చా. 9 

మత్స్ర)సాజు ంబున విహారి ంపు మనిన "నారఘువల్ల భుండు మునీంద్రా యేనును 
సను స్తలోకంబు లాహరించెన నిక్కాననంబున నాకు నసియించుటకుం దగిన 

యా శ్రమం కోనతిమ్ము సర్వభూతహితుండను మహాత్తుండ నై ననీకుశలంబుగాత 

ముండ 5 సశరభంగునోదేత నాఖ్యాతం బయ్యె ననిన విని లోకవిత్రుతుం డైన 
యముని; నిపుంగవుండు పర మాసందభరి తాంతేశిక రణుం జై మంజు ఫమణంబుల 

నీ ఖ్లసేయె, 9 



ఆరణ్య కాండము, త్తీగ్ర్ 

, అనుపమ రమ్యుమూ*బ పజ వై మె సుక ృటీంబు:: 3 న్నివాస 

మునులకు నాటఫ ట్రయి సమున్నతి నొ ప్పెడున్ నీవనంబు 
నభు ని నివాసయోగ్య వగు నైసమ వసష్టిమృగ బు లె ల్లెడకా 

బనివడి నీతపంబునకు భంగము సేయుచు నేడు నిన్చటన్. 9కి. 

వ, మహాత్మా యివ్వనంబునకు మృగ సంఘంబులు చనుదెంచి యకుతో భయం 

బు ల యగెష్టంబుగా సంచరించి నానావిచి.త్ర వేషంబుల6 దపోభంగంబుం 

గావించి గృన్ముజుం జను చుం" నిచ్చట స్ఫూగ ప్ర ఢలోభ న హూాపదోవంబుకం కు 

నన్యదోప.ం 'బేమియు తే వని పలికిన విని రామభద్ర్రుం గమ్ముని కి ట్లనియె.94 

చ, బ్రనసమ కేజ యేను ధను వెక్కి_డి సూోకమృణావలి స సహో 

కనినిభ శాత బాణము జంపిక నేని తదర్ధనుందు నీ 

మనమునకు నిషిపూడ మగు మా కది మిక్కిలి వీడ సేయు ని 

వనమున దీర్భ కాలము నివాస 'మొనర్పంగం జాల నెంతయున్ . ర్రిన్ 

న అని పలీకి శాముండు సీతాలత్రుణన సహితుం డై యమ్యునీంద్రునా క్తృమంబున 

నివాసంబుం గల్పీంచుకొని ౩ పశ్చిమనంధ్య నుపాసీంచి మునిపతిరు ముసంగన తాప 

సభోజ్యం న్ నయన్నంబు భుజించి యతనిచేత సత్కారంబు వడసి మునులతోడ 

నిష్టకథావనోదడంబుల నారా శ్రీ పుచ్చి నముఖు నౌ. డరుణోదయంబున సీతా 

సహితంబుగా, బడ్యనె రవసౌరఫోల్లనితు బె నశీతసలిలంబున మజ్జనంబు. గా 

వించి యగ్ని దేవు స సారాదించి సురలం బూజించి మవాస్టుల సత్కరించి సుతీక్ల్య 
మునీం ద్ర్రునకు వండనంబు గావించి సవినయ నా కంబుల ని ట్రనియె. ర్ట 

రపు రాముడు సుతీక్లనుహ్యో ని మును.యా కృమంబుం జూడ ననుజ్ఞనడుగుట. ఇథి 

ఉ. ఓమునినర్య చేడు సుఖ ముంటిమి నీక నీతపోధన 
గ్రాసుణు లొక్కరీతి నను రన్తుని వీల్చుచు నున్న వార 3c 

తోము ముద మొప్ప వాం బరితుష్షులం జేయుట మేలు గాన నా 

నామువానీయ తాపసవనంబులు గన్షానం బోయి వచ్చెదన్. 97 

చ, అనఘచరిత్ర, దుర్నయసమాగతసంపడ నొందినట్టిదు 

ర్హనుం డ డగురాజుభంగి నవిషహ్యాఘనాతపుం జై జై సయాత్ర 0యా 

తనుండు నభంబునం గడు. బ్రతౌప పము నొందకమున్నె ఇ లక్షణు 

న్లనకజం గూడి. తోపసవనంబులకుం జనువాండ నెంతీయున్, 9% 

. అని పలికి సుమిత్రానం,డన న సెతాసహితుం డగుచు దత్సీదములకుకా 

వినతి యొనరింప నత డ,క్కు_నం జేర్చి ముదం బెలర్ప గురుమతి ననియెన్ 99 

ఉ, తమ్ముని గూడి నీవు సుపథంబున నేగుము భూమిపు త్రీ యం 
_దమ్లున వెంట రాగ వివినంబున నున్కి యొనర్శి యున్నపు 

'ఆ్యమ్మలప్రోను వై యీ ల సముని నాధుఆ రమ్యత రా శ్ర న ము ప్ర చే 
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కములు వేశ (తొడ నరుసం దగ గన్లాని రము కానువా. 
న. మజేయు స్థుబ్లపంక జ? నుండీతే ప్రసన్న సలిల యుతహంసకారండవా 

ఫ్ 

వాక నైంటు కస్య 
సరోవళకేటాకోంబులు నలిన ద్య స్థష్టిరన్యుంబు అగుగిరెప్ర న “ణంబులికే చేవ నావు 
తంబులై : సరస్పరవై వకు పీత ప  శాంతేమృగ పక్షీ గణంబునై అనాలి 
బు త 5 యొప్పురి మణేయారణన్లేంబు అలు విలోకించుచు దం కార 
మహాజ్థుబచేత సక్కృతుండ వై కోమ్మణు మదీయా, శ్రమ ంబునకు3 జనుె నని ణా ఎ. J 
పలికిన నట్రకాక యని రాముండు లత్మణసహితేంబుగా నన్మువార్షి చరణ వ్ 

ంబులక్షుః బ్రణావుంబు. గావించి యపాంసులాశిరోమణి యగువై దేహి మొసంగిన 
ఫొభతరతూణీరంబులును దీక్భ్య బు అగువాపంబులును గనక గ్సేకక్ణుజ్ల రబులును 
దమ్థుండునుం దానును సముచితంబుగా ధరించి “జ బేవా స ప్రృభాపటలం బకా 
తారంబునకుం గారుతే తృతేచ్బాయ సంపాడింప కీర్తుంబునం డై ,యా£౯ 

గ్రాం 

న కలీ ముఖుం డయ్యె నాసపముయంబునం దదీయసహధర్యచార్రణియ ని నిత్యానవాయిన యు దివ్యనుంగళ్ స్వహాపిణీయు నగునీతా చేని నజభ _ర్త నవలోకి రచి హ్ళవ్యం 
చగన్నిష్థ నాక్యంబున ని స్టీనియె, 10] 

-ంయ్టుర్లు నీత రాముని స నత్యసంధత్వ పర జార పరా జ మోమున తాచుల నఫెనుతించుకు. చయం 
ప్ వాసో కాస్తో కభంగి నేయక్కృష్టధర్శ మోమునికులో త్తముని చేతం 

దప్పక' ప్రా సిం ద్ద మోలోకముందు. గామోద్భృవం మై "బె నయట్టి 
వ్యసనంచువలనం దయ్యేన ని నృత్తుండ వై ననీచేత ౫ నిత్యంబు 'నేప్పనలన 
నాచరింపంగ శక్ళ మై మె యుండు మిథ్యా ఇభీవాదంబు పరసతీన రనంబు 

స్ 

జే ధాత్రివై రంబు తేనికా దృత్వీ మన ; భొసంగనిమూ (డుకౌముజన న్య సనములగు 
నరయమొదలిమిథ్యా భి హక్యంబుక ౦ టెం దక్కిన నబ రెండునతిగు కుత మువహీం 

చ, పరవని తౌ భీలావ యును బల్కులబొంకును ధర్మ పాశ మం 
ప్రైరయంగ నీకు లేవు పుమహాధిప ము న్నవి రెరడు మీా౭దటకొ 
వోరవొనం బోన్చు నేం డిచటం దోడ డడ నంచు వచింస సె ట్లుగుం 

' గర మురుధర్త శీల్రికి. ద్రికాలమునందును గల్ల నేర్చునే. 

చు 

103 
వ. అని పలికే యీ రెంటితోనం బరడా రాభిగమనా భానంబునం స దతొశేయం బెటీం గించుతలంపున వెండ్లియు ని ట్సనియ. 
తే. భావమున నైనం గల నైన బ్రమసి మొన 

నన్య కాంతాభిగమన మావంత్ర మైన 
నధిప కాలత్రయంబునం దరయ "నీకు 
లే ననుట కెంచుకయు శంక లేదు నాకు, 

వ. అని పలికి పరదారాభి~ 
దాయం బుప పన్యసించు తౌత్పర్యంబున ని ని ట్టనియె. 

0 

105 
నునమిథ్యానచ నా భావంబులందుం గ మంబున హేతు 

106 



అరణ్య కాండ ము. 497 

కే, అనఘచరిత ధరి,స్థుండ వగుచుం బ్రీతి, ననిశము స్వీదారనిరతుండ వై తి నీవు 
సత్య సంధుండ వగుచు నాజనకవాక్ళో, కారకుండ వై తి పింత నిక్క.ంబు సువ్వె, 

క, సత్యము ధర్మము సర్వము, నిత్యము నీయందు నిలిచి నెగడుచు నుండుకా 
సత్య నజ లేంది యుల కివి, యత్యంతభ రంబు లగు మహాగుణశాొలీ, 108 

అంధుడు వ్ రామునితో జీనహింస చేయం దగ దని చెప్పుట. చ్చుణుం- 

వ. మహోత్రా నీకు మిథ్యావాకపరడా రాభిగమన కాపవ్యసనద్వయ ప్రస క్రి లేదు 

భనదీయవశ్యేం ద్రి దియత్వం జెణుంగుదు నెయ్యది మూడవది యగునిగై ఏరపర 
ప్రాణాభిహింసనరూపవ్యుసనంబు గల దది మోహ౦0బునలన రా దృత గూ పాధ 

ర్థాంతరంబు సంపాదించు నది యిపుడు నీకు సముస స్థితం బయె్య ఏ దండకారణ్య 

నివాసిమవార్ష రతుణార్భం వీప్పుడు రాతుసనధంబు నీచేత బ్ర తిజ్ఞాతం బయం 

7 ౫ శేయీవరవ్యాజంటున రథ్ 'వధార్థంబు శరచాపంబులు గ గ కాని భ్రాతృ 

సహితంబుగా దండకావనంబునకుం డేను జొంచితి నని యూహి ౦"చెవ రాతస 

వధార్థంబు ప్రస్థితుండ | నె ననిన్ను విలోకించి చి ఛభనదీయసతేస్టి ప్ర, ప తిజ త్వస్వదాంై క్ర 

సనిరతత్వాది సద త్రేంబు విచారించి యుభయలోకసుఖశ కాంశ్నీ ణి నై ననాకు 

మనక ఖేదం బగు చున్న దని పలికి వెండియు నిట్లనియె. 109 

తే, రఘుకులో_త్తము దండకారణ్యగనమున, మరయ నీకు హితంబుగా దని తలంచెదం 
గరము నీయర్థమం దొక్క_కారణంబు, గలదు వినివింతువినుమునిశ్చ లతమించి. 

క. ధనువును శేరములు గైకొని, జననాయక నీవు భ్రాతృసహి తుండ వై య 

వ్టునమునకుం జనితి చేనియు, దనుజులం గని శరము నిడువం చలంపు ) వొడమదే. 

యుద నీత రామునకు ధనుర్ధారణ ము వికార హెతు నని నిరాపించుట. ధైథం- 

కే, అధిప ముంగల నున్నశరాసనంబు, వినుము నృప్తులకు. చేజోభివృద్ది నొసంగు 
సంతయుసమి=పసముననున్నయింధనములు, శ్వసససఖునకు. బేజంబొసంగినట్లు, 

వ ఇందులకు నొక్క్యయిలళలిహోసంబుగల 'దెజింగించెద వినుము. 118 

శా,జేవా ము న్నొకపుణ్యకాననమునకా ధీరో త్రముం డాత్త్యవి 
దా్యావర్హిష్ష షుండు విప్రం ఊఢొ కు తపం బిభాడీం గాపింపంగా 

జేవాదీకుండు త్ర త్రపంబుః జెజపళ౯ దీపించుఖగ్ల 'ంబుం గొం. 

చావివ్రు త్రము డున్నచో టిక్ భటుం జె వై పచ్చ దం భాకృతిన్ . 114 

తే, శ కుం  డెభ్ళంగి నతనియా శ్ర మసదంబుం ' జేరి 'తన చేతిఖడ్ల మప్పాజు చేతి 

కిచ్చి మునివర్య దీని నా నచ్చునంతే, దాశీ రశీంపు మనివెవ్పి తడయ కరిగ., 

వ, అంత నవ్విహ్రండు శ కద త్తశ(స్త్రంబు సరి గృహించి న్యానరతుణతత్చరుం డై. 
స్థావితనస్తువిషయవి క్వసంబువల న 'నేమజిక పలమూలహారణారం బరుగు 

నప్పుడును ఖడ్గంబుం గొనిపోవుచు నతిప్రయత్నంబున దాని రశీంచుచు వనం 

బునం జరించుచు నంతశంతకు. గ్రచుంబున న త్తపోధనుండు శస్త్రుసంవాసంబు 
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వలనం దపంబు విడిచి క్రూరబుద్ధి నధిగమించి ప ప్రచుత్తుం డై జై యధర్శ కోర్చి తుండై. 

రౌద్రాభఖిరతుం డై డే డ నిరయగలికిం జనియెనిది శస్త్రసంయోం; “కారణం చెనవురా 

వృశ్తోంతంబు వహ్ని సంయోగం 'బెట్లు వస్తువునకు వికార హేతు నగు న నట్లు శ స్త 

సంయోగంబును శ స్తధారికి వికార సతు వగు నని పలికి వెండియి ని ట్రనియె. 

చ. ఘనుండవు నీవు సీవతము గా దని పల్కంగంజాల నైన బ 

క 

బ్బనవున న్నేహదర్శితబలంబున నాడితి దీనిం దప్పు గాం 
గొన కిది యంత యంచు మది గ్రుక్క_క నావచనంబు( బట్టి నే 

ర్పునం బలలాళికోటివయి. బుట్టిన కా వృత నుజ్జ గింపుమోా, 117 

పగ్గం గొనినవారిం జంపం, దగు గాక నృపాలచంద్ర సడయక' నీకుకా 

బగ గొననివారి దె దై త్యులం డదెగజూకం దగదు గలవె దీన శుభంబుల్, 118 

జే, అధిప దై త్వృవధారంభ మంతేకోంత, కఖలలోక హింసా బుద్ధి నవలల గలుగ 

వ 

జేయు “నయపరాధంబు. జేయనట్టి, సర్వాజనుల హీంసించేట కోరర్. జాల. 

_ంద్ధుయు వీతే రామునికి వన వాసులకు. బకరహింస దగ దని చెహ్వుటు. శ్థుణుంా 

కుత్రభద్యో చిత సాధురతణవృత్తు లె నవీరుల కరణ్య ప వాసి 

- మానిసంరవణమాశ్రంబు ధనువు చే గార్భంబు సర్వరాక్షసులం జంపి 

మునుల రశ్నీంచుట వ మనకు గార్ట ము గాదు రాజ్య పాల నళ్లీల్ల రాజధార్య 

మైన శ స్తం "బేడ మానిశ రాజకింబు విడిచి యిప్పుడు మునివ్బ త్తి తిం బూని 

, వచ్చి సొచ్చినవన మేడ వసుముతీశ, కార్యహింసాభిలమేణక ర మేడ 

నుజియు హీింసారహితతపళ్ళ రణ మేడ, బుద్ది నరయ సనో్య్టన్యవిరుద్ద నుయెన్టీ, 

. చేవ మనచేత నిప్పుడు చెశధర్య, మాచరింపంగ6 దగుంగాక యన్య మేల 
స్ట స్తసేవనమున. గలుహంబు గలుగు, త.త్రధర్శ్యం జ యోధ్యలోం జబుపవచ్చు, 

రాజ్యము? బరిత్యజించి యరణ్యమునక్కు నచ్చినందుకు బరహీంసవదలి మౌని 
వృత్తిం బూని వర్తించెడమేని చేవ, తల్లిదండ్రుల కధికముదంబు గలుగు. 129 

| ధర్మ మున ధనము వొరకొను, ధర్మ ౦బునం బరనుసుఖము దనరుచు నుండుకా 

ధరమునం గలుగు సర్వము, శరన ౧౧౮ాజగము ధర్యసారము సుమో. 128 

. మహాక్తా కృచ్చ) బాం ద్రాయకా దికంబు "లె ననియమంబుల చేతశరీరంబు కృతాం 

పం జేసి నీపుణు లగువారిచేత ధర్మంబు ప్రాపింపం బడు సుఖాధిష్టానానువ ర్త ర 
నంబున సుఖంబు గలుగదు గావున రాక్షేనసంహారోదో్యగంబు క్ర _రవ్యంబు 
గాదు నీవును నిత్యంబును కుచివుతి వై తపోననంబున నేతత్కాబ సదృశం _.బెన _ 

ధర్త్మంబు ననుసరించి వ ర్రింపుము తి త్రిలోకాంతర్వ ర్రిజనధ రాధ రాత్మకం జె న 
సరర్షేంబును మాకు విదితం జై యుండు మోకు థర 0 బుపజేశింపటు కెవ్వండు 

సనుణ్ధుండు స్రీణాపలంబున నిది నాచేత సముదా హృతం బయ్యె శ్రాతృసహి 
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తుండ వై బుద్ధిచేత విచారించి చి త్రంబునకుం దో౭చిన భంగి నవధరింతువు 
గాక యని పలికిన భర ర్రభ క్త క యగువె వె దేహి వాక్యంబు మీన్ రాముండు ముని 

పరిపాలనాత్మకధ ర్యసంస్థితుం డ్ యవి క్రి ట్సనియె, 124 

ంద్దుడు రాము6డు సీతతో రాజులకు సాధురమణం చాసళ్య కం బని చెప్పాట. శుర్టుం- 

చ, చకితమృగాతీ నీపలుకు సత్యము ఈ క్రియనీరథర్ల, ద్' 

సకము హీతేంబు పథ్ధము శుభంబు 'వరంబు నునోవారంబు నై 

ప్రకటిత వముయ్యెం గార్తు న్ ము బట్టినభూపతి. "కా _ర్రిరతు త్ర 

ప్ఫౌళ దగు నంచు నీవె 1 యిటు పల్కిలి వే యిం జెప్ప స్ప నేటికిన్. 125 

ఉ, వారిజగ ర్భతింల్యు లగువారు మహార్టులు సంతతంబు దు 

ర్వారపటు స్ప తాపబబవద్ర జనీచరచెధి తాంగు లె 
వారక మేసజెంచి జతేవై రిని న నృరణంబు నొంది రం 

భోరువాగంధి యమ్మునుల (బోవనినాకు యశంబు గట్లునే. 123 

చ, నరవిశితోపజీవులు సునాఘన బేహులు శు ద్ర యామినీ 

చరు లతిఘహోరభాంగిం. దము సారెకు గాజీమ పెట్టి సంతతాం 

తరితనుఖాది కార్యకలన న్ల ననుదోయికి. గూర్కు. శ్రేక ది 
క్కడ మునిపుంగవు ల్లడు సుఖస్థితిం గానక యున్న చా రొగిన్, . 121 

శే, నిత్య మాదండకారణ్యనిలయు శై అన, మునులు రాతసవీడితమూూ రు లగుచుం 

దసము లన్నియు. జాలించి తమదురంత, చింత లన్నియు నాతోడంజెప్పుళొనిరి 
శే, వను నత్తాపసేంద్రముఖేరితో క్రి విని తదంఘు?ల కెజుంగి యోవిఫ్రులార 

యింత వగ చల నాకు మోచింత లెల్ల జెప్పు జెంతటిపనిమొనం జేయువాండ. 

"క, అని యేను బలుక విని యి, ట్లనిరి రఘూ త్తంస దండకారణ్యమునక 

దనుజులు మము బాధించుచుం గనారిలుచు నున్నవారు గావుము కరుణన్. 

క, ఎచ్చోట నుండి వత్తురొ, విచ్చలవిడి పర్పుహోవమి వేళల శాలల్ 

వొచ్చి శుచికుండముల బలు, మచ్చరమున నింతు రస్థిమాంసంబు లొగిన్. 

క, దనుజులరాయిడి కోర్వక, దినకరకులవర్య నీవె ది కోని దై నష్టం 
బున శరణ మొందినారము ఘనకృప రాతసుల6 ద్రుంచి కావుము మమ్ఫున్. 

సీ భూరితపోబలంబున చై త్యుల వధింప శక్తుల మైనను 3 జనవ శేణ్య 
బహుకాలమున నుండి పడసినఘనతపంబునకు హోని జనించు ననుచు ఘోర 
దనుజబాధితుల మయ్యును వారి శపియింప నోడి యున్నాము తదు గ, బాధ 
నడంచి ప్రోవుము కరుణాంభోనిధియటంచు గురుడై నృమున చేండుకొనిరి గాన 

ఆ, దీను లై నమునులదినత్వే ముడుపుట, కంటె వేజె. ఫలము గలదె నాకు 
యూరు శై లె నదె దె త్యవిరుల జంపిన బాప మేల గలుగు. పంకజాతీ.. 188 

వ, దేవి రాజశగ్టీం బంగీకరించుటకు సాధుసంరత్షణంబు ఫలంబు గదా మునిరతణా 

62 
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ర్థంబు ప్రాణంబు లొసంగినం నొజంత లే చేను ౫ గ. శేయీవరవ్యాజంబున వనం 

సేనకు జనుదెంచుటయు దండ కారణ్యని వాసిమునిర వణార్థం బని యెజుం 

గుము నాయందు సౌహార్రస్నేహవి శేపంబున హితంబుం జెప్పితివి దానం దప్పు 
"లేదు ప్రాణంబులకం కె సరీయసీవి గావున నీపలుకులకు సంతోషంచితి నిది 

మొదలు సాధుసంరతణార్థంబు రాత.సవధంబున కుప క మిం చెదనని నానావిధ 

వ్రీయాలావంబుల నమై థిలరాజనండని గారవించి యేవ నడును నిడుకొని 

లత్మణుండు పిటుందచెసం జనుదేరం డాను ముంగలి మ యచ్చోటు వాసి 

హారణ్య మూార్షంబుం బట్టి పోవుచు. 134 

చ.. అటం జని కాంచె రామవిభు( డంబరచుంచిరసా లభూర్లరీ 

కుటజతమాలతాలనటకుందకురంటక కోవిదారవి 
స్ఫుటకరవీరలో ధ్ర తరుచూతనుధూకవిశాలశింశళు పా 

పటలనవి రాజితం బయిన భాసురదడదావము భూరిరావమున్. 185 

వృ మణియు నమ్మహోగవహానంబునందు, 186 

సీ, పల్వలో | సరళ ర ళుంభద్వరాహంబులు గుంపు లై సెలయేళ్లు రొంపి సేయ 
సెిలయేటేయిసుక తి న్నెలసింహపహోతంబు లురుసామజముల ౩ వై నురువడింప 

"సెలవుల రురుడింభపలలసారము గాజు6 గ్రోల్పులు ల్పొదరిండ్ల గుజుక లిడల 

సలలితఘూస శా డ్వలచరన్య ఫగపం క్రి 8 భిల్లాగమన భీతి గేట్లు దా(టం 

తె, జండగండక వేదండశరభ భ్రల్ల, శల్య సారంగ చనురికాశశకఖడ్ల 
భూరి కాసరమహే పుదురా్వర మైన, యమ్మహారణ్య మధ్యమం దరిగి యరిగి. [87 

యై రాము డొకానొకతటాకంబునందు వాద్యధ్వనుల వినుట. శఖైశులా 

మ, ఒకచో రాముండు కాంచె న భ్రపదసంయుకోరి, సంచారము 
న్వికస తారసచ కృవాక బిస భుగ్టదండ రాడ్వారముం 

బ్రుకటా *“మోాదమరాళ సేవితలసత్సం కశేరు హోదారముకా 

వకుళా ఖాకరతీరముళా సుషిల సడ్డ్వ్వారంబుం గాసారమున్ . 138 

వ, నుజీయు. నాసరోవరంబు యోజనాయతంబును ననవారణాలంక బశంబును 
గనుఠమోాన గ్రాహపాఠీనాభియుతేంబును నై యొప్పె నందు, * 189 

క. వాద్యం బె క్రో త్రములకు, వేద్యం ₹ె  సీటిలోనం బృథుసుందర మై 
నద్యన్సుఖసూచక మై మె, వాడ్యభని దో దుర్ని వారన్ఫూ ర్తి రిన్. 140 

కం విని రాముభద్రుం డిచ్చట, జను లెవ్వరు లేరు వాద్యశబ్దము నీటకా 
వినంబడుట శమ బాతువొ, యని యచ్చెరు వడరం గ'తుకాన్వితముతి యె, 

క, అచ్చెరువడ గాఢతపం, బచ్చుపడం జేయుచున్నయన ఘు, దపసి 
నృచ్చరితు ఢర్యభృతుని, నచ్చిన కుతుకమున జూచి యిట్లని పలికెన్, 142 

| జ, శ్ అన అద శా,భ్యానం బొక్క_టి పుక్షై నిమ్మడున్రలో వర్ణింప జేత సమా 
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ఛానం జె విన నయ్యెడిం జెవుల కద్దా నిక్ణనం బైనచో 

సాప్టినం బేల జనించెం గాతుకము దై వాణంగ నీచందము 

నాని గామణి తెల్పు నొ నతండు సమ్మానించి తా నిట్లనున్ . 148 

ంద్రుడ్టా ధర్మభ్భితుండు రామునకు దటాకనుందలి వాధ్య ధ్వనులకు గారణం బెటేంగించుట. ద్రుతం 

వ అనఘాత్త వినుము పం'చాప్పరం బనుతీటాూకం బిడి మును మాండకర్ణి య నెడు 

మునిపతి తపము పెంపున దీని నిర్హించెం బది వేలవర్భ ము ల్పరమనిష్థం 

గరువలి భోజియించి ఘునతేపం బొనరింపం ద శ్తపోవహ్నిసంతే పు లగుచు 

వేల్సులు దలపోసీ విఖ్నుంబు. గావింప వంచించి యప్పర 8పంచకంబు 

'కే. ననుప వారలు వలపుల నతేనిధై ర్య, మహిమ లోయొన నమ్ముని మదనవశత 

'జీవకాంతలం బత్నులం గా వరించి, యింపు దళుకొ త్తిం జాలం గ్రీడింపందలంచి. 

వ. ఈతటాకంబునం దంత ర్రితగృవాంబు నిర్మించి యిందు నిత్యంబు నవ్వెలందులం 

గూడి యథేచ్చావిహారంబునం గృీడించుచుండు నీనిస్వనంబు సం క్రీడమాన లై 

న య త్రలోదరుల భూవణస్వనోన్మి శృం బె నగీతేవాది త్రశబ్దం బిచ్చట వర్థించు 

వారికీ మనోహారంబుగా వీ తేంచుచుండు ననిపలికీన రాముండు పరమాద్భుతంబు 

నొంది యమ్మానినుహత్త పంబు కొండొకసేపు వక్కాణించి సీతాలత్మణసహితం 

బుగా నచ్చోటువాసి కుళ-చీరపరిజీ ప్పంబును నానావృకుసమావృతీంబు నై య 

మృహారణ్యంబునం జలువొందు తాపనా శ్రమమండల౦బు. బ్ర, వేశించి. 145 

చ. దిన మొకయా శ మంబున నలి ప్రమనంబున నున్మి_ సేయుచ్చుక్ 

మునికృత హో మమం త్రరవము లనుచుం ద్ర కిపూజనంబు6 "గ. 

క్రానుచు6 గుశా_స్తరంబుపయిC గూర్కుచు మూలము లారగించుచు౯ 

మునులకు విందయె రఘువిభుండు చరించెను దండ కాటవిన్. 146 

చ. ప్రచుదముతో చెదుర్కొ_ని తపక ఫలముం బలె రాముని న్యునుల్ 

దమతమయా శ్రమంబులకు( దప్పక దోడ్కొని పోయి వేడ్మ_ న 

క్షమముగం చాద్య మర్భష్టము ఫలంబు కుళొ స్తరణం బొసంగి ని 

తము మము గావు మోూరఘువతంస యటంచు నుతించి రెంతయున్ 141 

క. చెలువుగ నీగతి రాఘవుం, డలయక దినదినము దండ కారణ్యమునం 

గలతాపసాశ్రమంబులు, ~లయం౭గం జరియించె ననుజకాంతాయుతు. GR 

క, ఈరీతి ఘోర మగుకాం, తారంబున6 దిరుగు చుండ దాళశరథికి సొం 

వార సమయాబ్దములలో, నారూాఢిగ వర్ష దశక మయ్యెం 'బజెలుచన్ . 149 

"వ, ఇట్లు రాముండు వనంబున నొక్క'చోట నిరువదిరెండునెలలును నొక్క 

చోట. బదునాల్లు నెలలును నొక్క చనోటం బదియేను నెలలును నాక్క_చోటం 

బదియాటు మాసంబులును నొక్క_యెడ నన్ధాధిక దశ మాసంబులును నొక్క 

యెడ నన్ధాధివై కాదశమాసంబులును నొక్కయెడం బదుమూండువాసంబు 
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లును శొక్క_యెశం బదునెనిమిదివూసంబులును గా నిట్లు దశ వర ౦బులు 

గడపె నంత నారఘువల్ల గండు నీతాలతృణసహితుండై వెండియు 'నెప్పటి 
సుతిక్షుముని మా శ మంబునకుం జనుడెంచి యతేనిచేతం బతిపూజతుం డె 
వా క ళో ౧. 

యచ్చటం సొన్నిదినంబు లుండి యొక్క నాం డమ్మునిం వేరయి ట్రనియె.. 150 

“అదుర్దు. సుతిక్షమహారక్షి రామున కగ స్తాస్రశమమునకు డారి( చెల్చుట. ద్రుదుం- 

వీ, మునినాథ ౧నూననంబున భగనంతుండు కనకగర్భాభుం డ డగ స్త ర్థిమాని 

చా కని వింటి ము న్నా ముని శెస్టంః డెచ్చట నున్నవాం డెజబులం జెప్పు 

కుత్తుక ని వసా ద దమ్ము గై కొనునట్టితంంపు జనించెం దత్పాదములక్సు 

నెప్పుడు (మొక్కు_దు 1 నెపుడు స భాస 'ఇపుదునో యని తమి-బూనియున్న వాడ 

తే, ననిన నమ్మానినాయకుం డనభు యేను, గఅషం బూనినదాని నాకంయె మున్ను 
నీవె నొడివితి వాముని నెలవు తెటంగుం "జెలియ. జె ప్పెదవినుము సం చేహముడిగి, 

వా నుహోత్తా యిచ్చటికి యోజన చతు ష్రయమొాత్ర, చూరంబున నగ _స్యత్రాతయగు 

సుదర్శ నముని “తపోవనంబు గల డయ్యా శృ శేముంబు వీప్పలీవనకోభ్తంబును 
బహుపుప్పస ఫలో ఊత ంబును రమ్టంబును న నానొశకుని నాదితంబును సలప్రాయం 
బును హంసకారండవచ క క జాకోపకోభిత్ర ప్రసన్న సలిలభాసుర సరోవరతీరవిక 
సత్పద్య శ ' రవకుమునమండనుం కలాంత గ్లతనుకరందపానను త్తకుధుకర రయుంకార 

సంకులేంఘు నై మయొప్పుచుండు దశ్నీ ణాపథంబున నయ్యా శ్రమంబునకుం జని 

యందు నాశేయిగడపి మజునాం డరుణోనయంబునం గదలి దవ్నీణదితాభి 

ముఖుండ వై యొక్క యోజనం జరిగిన నచ్చటం గుంభ సంభవాశ్రమంబు 

బహుపావపసంవృ తం బై రమణీయం జై యుండు నందు వై చేహి వాద్యం 
బగునట్లుగా భవక్సహిత కై యె విహరించు నట్టు గావున, 152 

క. ఇనవంశ శేఖర యగ ,స్తుర్ణునిం జూశం గ “లంచికేని సుముహూ ర్రమునం 
జను మిప్పు డనుచు 6 బలికిన ,ఏనీ కాముడు యొక్క యతనివీవొ సెలుచన్, 

వ. సీతాలత్రణసహితేంబుగా నచ్చోటు గదలి రమ్యుంబు లగువనందలును మేము 

సంకాశంబు బగుపర్వతంబులును నిమ్నుంబు లగుసరోవరంబులును దీర ప్రవా 

వాంబు లగునదీనడంబులు నెడ చెడ నవలోకించుచు సుతీల్షి* పదిష్థమార్లంబున 

దూరంబు చని సంహాష్ట్రహృాద దయుం జె వై లత్షణున క్రి ట్రనయె. 154 

-ంధ్రుర్టూ రాము 6 డగ స్త్యులేమ. కననువరుషనాత్ర మం జేర నరుగుట. "ఉత. 

ఉ. తము(డ కుంభ సంభ వునితముని యా శృమభూమికంకు యం 

ద్ మృగుచున్న "దెంతీయు నుద గ, ప ఫల పృసవప్రకాండభా 

రమ్మున సన్న తేంబు లగుమ్రూ లు వ్యోమము నంటి చాల మో 

గ్లమ్హున నెల్లెడ నఆచుగా బహుభ౦గుల నిండి యుండంగన్. F656 

చ, విరిసిన షిప్పలీ ఫలనివిష్టమనోవారభూరి సౌరభం 

3 



ఆరణ్య కాండము, 408. 

బురుగలి గాడ్చు రేం గటుకోడయ మై వనభూమి నిండ బ 
చల్రిరముగ నెబ్లెడం బరిమళించుచు నున్నది కంకు యమ్వునీ 
శరీర గుణసౌరభోత్య రము చారుతేరంబుగ వీచెనో యనన్. 156 

తే. నరవరాత్శీజ కంచు లూనంబులై న, లలితవై వై డూర్యవర్ష దర్భలు నవాంబు 
జములు సంతి _ప్పకాన్థసం చయములంత ,నంతంజూపట్టుచున్నవి యాం శ్ర మమున, 

క, శ్యామా భ్ర ఛశిఖరనిభమైం, ధూమౌాగ్రం బివ్వనమునం దోంచవెడిం గంపే 
యీామునితేపో గ్ని సంభవ, ధూమం  బీపగిది నున్నదో యన దళమై 158 

క. రమణియము లగుఘనతీ, ర్ధములం గృతస్నాను లగుచు ధరణీదివిజో 
_త్తములు సమార్షితసుమముల, సుమోపహారం బొనర్చం జొచ్చిరి కంకే. 159 

తే, నిత్యతపమున మి త్తిని ని గ్రహీంచి, భువనహిత కాంత నేమహాపుణ్యు భ్రాత 
చేత నీదిక్కు లోక ప్రనిద్ధిశేక్కె, నట్టి మునియా శ్రమం బిడి యనభుచరత, 160 
_ంధ్రుర్దు. రొముండు: లక్షణున స స్యకృతపాతాపీల్వలసంపహర ప ప, కాఠరంబు 6 చెల్పుట, చురుం- 

క, అనఘా ము న్నీ వనమున, ననిశము వసియించి యుందు రలిపాపమతుల్ 
దనుజులు వాతా వీలగలు, లను వారలు చేవభాసురాంతకు లగుచున్. 16] 

'తే, వారిలో నిల్వలుం డనువాండు మిగుల, గృత్రిమమహీసురత్వ మంగీకరించి 
వేదభాష భావీ.0చుచు సాదరముగం దాపసులన్ర్రాద్ధమని నినుం శృణము చేసి. 

ఆ. పూని మేవరూపుం డె జైనవా తావిని, నడిచిచంపి వండి కుడువం పేట్టి 

వారు దిన్నవీదప వాతాపి రమ్మని, ప్రీతి నిల్వలుండు పిలుచు నంత. 163 

క. ఛీషణరవమున బెట్టుగ, ఘోమషించు చు గడుపు సించికొని శీఘ్టమున౯ా 
మేసాకృతితో నప్పుడు, దోసాటుండు వెడలి వచ్చు. దోరపుపలిమిన్. 164 

క. అంత మృతు లై లై నవిఫ్రుల, నెంతయు గృ ధ్రములపగిది నిద్దజు దనుజుల్ 

వంతుల బడీ భత్నేంచుచు, సంతోషి౦పుదురు దుర్విచారన్ఫూ రిన్. 165 
ఉ. ఇంపుగం దారకానికర మెన్నంగ వచ్చు మహీరజంబు తె 

క్కింపంగ వచ్చు నీరనిధికిం గలయూర్షుల నెంచ వచ్చు నా 
'కొంపము లేక. నిల్షలు (డు గాణీయ పెట్టి నికృష్టవృ త్రిచేం 

జంపిన 'తాపసో_త్తములసంఖ్య యొనర్చంగ. రాదు. యేరికిన్, 166 

రుడు రాముడు సుదర్శనమవార్తి ని సందర్భించుటు, శుణుం- 

వ. ఇట్లు దుర్వారగర్వాతిశేకంబున నప్పూర్వగీ ర్వాణులు ధరణీసుపర్య్వులవధింఛు 
చుండు నంత గొంతకాల౦బునకు దేవముని స్రార్థితుం డై యగ _స్త్వ్వృమునీం 

ద్రుం డిచ్చ్చోటికిం జనుదెంచుటయు నెప్పటియట్ల నయ్యిల్వలుం డమ్మహోత్తుని 

ప్రావ్మాణార్థంబు నియమించి మేషరూపుం డై నబాతావీం జంపి తన్హాంసంబు( 

బకస్టంబుం En సెట్టి యతండు గుడుచు నంత దొల్లింటిచందంబున = వాతావీం 
-జీంన నమ్మనీంద్రుండు ప్ర వహాసించుచు నిలలుంజూచి | యెక్క_డ వాతొపీ మదీయ 
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క 

పాఠ రానిలశిఖాపరంపరల భస్తీ భూతుం డై బహుకాలసం చికదురితవిశేహం 

బున యమతయంబునకుం జనిమనని పలికిన సన్ని కాచరుండు రుద్దుంజై యగ 

స్తునినిం బ్రధర్షి ంచిన నమ్మహోను భావుండు మాకు వే ప్రే వణంబులనికీ10చుటయుం 
దత్ణ ణం "బాసాక్షసుండు' శువ్క_తృణం బుపగిది "డందవ్యా మాన చేవండై 

నిఫనంబునొంటె నివిషిధంబున లో కహీ తార్థంబు దుష్కరం బె బె నకర్శ ంబుంజేసి 

నట్టిమహానుభావుం డగస్తుష్టం డమ్మహోమునిభ్రాతపు ణ్యా శ్ర వ మం "వేది యని 

సెక్కు_విధంబుల నమ్మవార్షి ప్రభావంబు వక్కాణించు చు సూర్యుండు గ్రు గుంకిన 

పశ్చిమసంధ్య నుపాసింబి సీతాలతుణసహికుండై రాముండు రన్యుం 

బగుతదీ యా శ్రమంబుం బి వేశించి సముచితంబుగా నమ్మహార్షి సందర్శించి 

తచ్చరణంబులకు నమస్కరించి యతని చేతం బ్రతీపూజితుం జ ఫలమూ 

లంబు లుపయోగించి యారాత్రి యచ్చట వసేయించి నుజునాంయడు సూ 

రో ధయసమయంబునం గాల్యకరణేయంబులు దీర్చి తగిన జె ఆణింగున నమ్మునీం 

ద్రునిచేత నామంత్ర, కాంబు వడసీ సుతీళ్లుపదిష్టమార్షంబుం బట్టి జాన కీలత్షుణో 

చత్రంబుగాం బరషోనందంబునం జని “జని. మ్ 

రురు రాముం .డగ స్త్యా కృమము 6 జేరుట., చురాం 

ఇనకిరణాలికిం జొరవ యీని నుహాగవానంబున నయం 

బునం జనుచు న్రృఘూ_త్తముండు పొల్పుగం గాంచ మదద్వి వేంద్ర వా 
స్తనివాతేసాల సంగత పతేంగవి రావవిరాజితంబు, బా 

వన కవీశోభితంబు ఫలవంతము నై న తరుప్రతానమున్, 168 

అప్పుడు, 169 

. మిహిరసమాన తేజుడు సమిపగతుండును బూజనీయుం డౌ 

విహిరకులావతంసుపయి మేడలనుండి పురాంగన ల్ప్రవ్యా 

ష్టవ్యృాదయ లై పృసూనములం జల్లినభంగి మరుత్స)/యు _క్షభూ 

రువాగతనూత్నవల్లికలు రూఢిని జులై లసత్సుమంబులన్. 170. 

. అనుపమదీగ్ష చాపథరు డె డైనను దత్కరుణార్షభావనూ 

చనమగు న్నిగ్ధగాత్రము 'నకంకో మనంబునం జూచుచు న్ముదం 
బనుపమురాగముం జెలంగ నవ్వలం బోవక నిల్చి కంబ'రావి 

నలు విశాల నేత్రములు గల్లుటకు నల ముందె నెంతయున్. 171 

ఈవిధమున రముపుంగవుం, డోవన సౌఖాగస్థగరిము లటుబహుగతుల 

న్భావమునకు నమ్మోదముః, గావింప సుమి త్రపట్టిం గని యిట్లనియెన్. 172 

రురు రొముఃడు కు అక్షణున కగస్య్యా శ న మవిశేసముల నభివర్జించి చెప్పుట, శ్రుఢుం- 

కనుంగొంటు కుంభభవపా, వనపుణ్యా శ్రమము జేర వచ్చితి మిచట 

న్థృనమృగ ఖగ ములు దిరిౌడి, వనపీథుల విగతజాతివై రము లగుచున్, 178 



ఆరణి కాండ ము. 495 

క తరుణులలోడం బెనంగెడు, పుగుషులచందాన నిచట భూరువాచయము 
_లరుణలతలతోం బెనంగొని, కర మొప్పుచు నున్న ఏవు కంకు కుమారా. 174 

త్తే. ఇచారుపత్ర, తంబు లై నవృతములు శాంత ఖగమృగంబులు గలిగి శృంగార ఫణితిం 

దనరు చున్నవి గాన నివ్వన మగ_స్ట్వ్య,మునివర్శాశ్మమ మగు నిక్క మనఘచరిత 

శే, అనఘయెవ్వాండులోకంబులందునై జ, కర రృమున భి రివడ సెనగస్తుండనంగ 

నట్టిపుణ్యుల యా శ్ర ను మదిగొం గంక్కుకన్నులకు విందుసేయుచు నున్నదిపుడు. 

చ, కమలభవప్ర, భుం డగునగ _స్తమహాముని నొథుపావనా 

శ్ర వు విచ్ ర మృటంచు విలసత్కి సలాంగుళిసాలవా స సముల్ 

క్రోముమున సెల్ప్ యున న్యృదఖగధ్వనుల న్నను బల్బు చున్నచం 

దమునం జెలంగు చున్నయవి తముండ కంటివె యివ్వనావళుల్. 177 

వ నుణజేయు నిమ్మహనీయా శ్రమంబు బ్రాజ్యథూ మాకులననంబును జీఠమాలాపరి 

వ్యాతంబును బ్ర శాంత మ్య గయూంథంబును నానాళకునినాదితంబు నై యొప్పు, 

చున్నది విలోకింప్పుము. క్షం 

శే, నిత్వతపమున మి త్తిని నిగృహీంచి, యఖలహిత కాంత, నవ్వీ యామ దేశ 

మనుదినంబునుమునిళర ణ్యముగం బే సె, నయ్యుగ స్త్రుని యా శ్రమమదిగొగంు, 

క, మేరుముఖభూమిధరభూ, దారకమఠ శేవదిగిభ తతులకు నెన మొ 

యీరమ్యా శృమ మతిలే, జో రాజిత మగుచుం బొల్పు. జూచితే యనఘా, 180 
త్తే, అనఫ యిమ్మానివర్యు( ఉయాన్యుదిక్కు, నాటపట్ట పట్టుగం గై కొన్న నాంటనుండి 

యిచట దనుజులు వర్తింతు రెల్ల మొద్దు, వరమునీంద్రుల భంగి నిరైగరు లగుచు, 

నీ సాన్టరాజన్టగ ర్వధూర్వహనహా మైశ్వర్యశ షణం జెవ్యానిభా పణంబు 
భృతమహోరివ్యా ప్ప ప్రవితత పాథో రాళశివరజలం బెవ్యానికరతలంబు 

చటులమేపాకారకుటిలనాతా విభతుణ శొలి యెవ్వానిజఠ రకీలి 

భూరివింధ్యా ద్రీదు ర్వారమహో క్లేధనాశనం' బెవాస్టనిశాసనంబు 
శే, అట్టిపరమేస్టిసన్ని భు జై నకుంభ, సంభవ్రునియాశ్ర మం బిచె స్వర్లతుల్య 

మగుచు రాజిల్లు చున్నది విగతజాతి, వై రమృగ పతీ రాథసోదార మగుచు, 
వ, మణియు భగవంతుం డై నయగ_స్వృమహోమునినాను గ, హణంబున నీదశ్నీ ణ 

దిశ శూరకర్ము లగురాతసులవేత ధరి ంచుట కథ కం బనియు సజ్ఞనాభిగమ్యం 

బనియు ముళ్లోకంబులం బ్రనిధి ౩ వహించ జిరజీవి మైనయీయగ స్తునియా శ్ర వ 

మంబు శ్రీ మంతం బె వినీతజన సేవితం బై యొప్పు సీలోపాము ద్రాకాంతంందు 
విశ్రు తకు రడును లోకార్చితుండును సాధుజనహీ తరతుండును గావున సమా 

గతుల మైనమనకు శయం బొసంగు న ట్లగుటంశేసి, 188 

ఉ,. ఇల్పులభంజనుం నయన యీమునియం (సులల కుత్చు కాత్తు లై 

చెల్వుగ నిత్య మర్చనము సేయుచు. బుణ క థేతిహాసము 



496 గోవీనాథ రామాయణము 

ల్బల్విడి. బి, వీ తితో వినుచుం బాయక తత్కృప నొంది యిందు నీ 

చ్చ లన వాస శేవదివసంబులు వుచ్చంగ రాజె లక్షణా 184 

ఉ. నిచ్చలు చేవదానవముని ప ప్రభుణారణసాధ్యు లాది గా 

నిచ్చట నెవ్వునిం గుతుక మేర్పడ వేడ డృ భజించు చుందు రా 
సచ్చరితు న్నమ స్తమునిస త్రముని౯ా సుగుణాలవాలుని 
నుచ్చట దీరంగా మనము మోచమునం గొనియాడు టొప్ప జే. 185 

. నరమరయతృుకింపురువనాగ నభ శ్చరనిద్ధసాధ్యకి 

న్నరగరుడాదు లెంతయు ననారత మిమ్మునినాథుం గొల్బ్చుచుం 

బరమమునీం ద్రుల న్వరవిమానరథన్లుల. * చేసి సమ్మదో 
త్క_రమున వెంట దోడుకొని గ్రక్కున! బోదురు శక్ర వీటికిన్, 186 

. కామవృత్తుండు కూరుండు ఫఘాతుకుండు 

పండితుండు గానివాండు శకుండు ఖలుండు 

గూఢవి ప్రియ'కారియు తుద్రుం డిచట 

నిలిచి జీవింపంగాం జాలం డలముచరిత, 197 

శే, మును లనేకు లివ్వనమున ఖునతపోవి, శేషనివ్లలు సల్పి సంసిద్లు లగుచు 
దివ్య 'చేవాులై రవినిభదేవయాన, 'మెక్కి_ చనుదురు వారిపురి కక్క్జజముగ, 166. 

"లే, దశరథాత్య జ యిచట భూతముల చేత,నురలు ప్రార్థితు లలు మెచ్చి పరమకరుణ 

వెలయయనత్వమమరత్వమలఘురాజ్య,! మిత్రురీయా శృమమవా త్త ్టమిట్టిదరయ., 

ంధ్రుర్టు ఎత్యణుం డగ_స్హ్యమహర్షి కి రామునిరాక యొతింగించుట. శ్రుథుం- 

తే. అనఘ లక్షణ నీవు మున్నరిగి నాదు, రాక యొటింగించి పుచ్చుము రవిసమాన 
_ లేజుం డగుకుంభసంభవదివ్యమాొని, కనవుడు నతండు త త్తపోవనముం జేరి, 

క, అచ్చట నొక మునిశిష్యుని, నచ్చుపడం జూచి దళశరథాగు తనయుండుకొ 

వ, 

సచ్చరితుం డగురాముండు, వచ్చినవాం డీ త్తృపన్వివర్యుసేం జూడన్, 191 

వ నమ్మహాత్ముని యనుజన్తుండ లక్ష్మణుం డనువాండ నిత్యంబును ఛృత్యమాత్రుం 
డై,  “సరిచర్యాభ కి క్రియోగంబులం గొల్చి యుండుదు నట్టియేనును సీ నీతయుం 
దనపిటుందం జను ే రం బితృ శాసనంబున దండ కారణ్యంబునం జరియింప జను 
'దెంచినవాం డనవుడు నమ్మునిశిష్యుండు శీ ఘ్రంబున నగ్నిశాలకుం జని య 
గస్త్యుని సందర్శించి కృ'తాంజలి మై చేవా దశరభనందనుం డగురాముండు 

సీకాలక్షుణసహీతుం డై డై మిమ్ము సందర్శించి మోకు శు శ్రూవ గావింపం 

జనుదెంచి యున్నవా. దని విన్నవించిన నన్ముహార్చి శ్రేష్టుం జ సృత్కు-ల'దై వతం 
జైన శ్రీ రాముండు నీతాలక్షృణో వే వేతుం డై వచ్చి యున్ననాం డని శివ్యూని 
నలన “పని శ్రవణానందం బనుభవించి శిమ్య నవలోకించి ముద్భాగ్యవశంబున 



ఆర ణప కొండ ము, 497 

రాముండు చీరకొలంబున కిచ ప్పుడు నను పలోకించుటకుం జనుదంచె నగుహో 
నిస మాగనుంబు నావేత, చెన్షకాలరబున నుండి కాంతం 3 బై నయదియె 
మా కల్యాణగుణనాంద్రు, దు, జె సయాశావచం ద్రుఃనిం శు. లారంి రననుంనొని 
“ముమ్తుహామ భై వ్రున కతిథిసత్కా రంబు. గొనిం ఛి ఫాల నయ్యెద 
య్ ఇసహీ తేంబుగా దోద్కొ_ నీ గచ్చుని న నగిండు రయం? సం జనుబంచి 

లత ణుం గాంచి రాముం డెచ్చట నున్నవా(డు మునీంద్ర నిం ద రగ నసళష్టంబు 

చను చెంచుంగాన యని పలికిన నాలకుణుం కమ్మునిశి ముస్టనిం వోడ్కొని చని 
వీతా రాముఐం జూవీన నతేండు మునివచనం బాశాముకకుం _జెక్సి నారలం 
దోడొొని య్యా శ్రమంబుం బ్ర “వేరించె నట్టు ద్ ఘమువల్ల భోం ఏ సీతాబత్ష్మణ 

సమేతంబుగాం ట్రశాంతవారిశకీర్లం బొ నతీపో వనం జ చేశించి యందు 

బ్రహాస్థానంబును వహ్ని పానంబునో విష్తుస స్టైగంబును. నుం స్థానం మును 

నూర్యస్థానంబును సోమస్థానంబును భగస్థానంబు ఏ గుబేరస్టాన రను ధాతృ 
విధాత్యస్థానంబులును నాయుస్థానంబునో శేమస్థా నంబును గాయ తీ స్థా నం 
బును వసుష్థానంబును వరుణ స్థా; నంబును గా ర్తి రసంను థ్ ర్యష్థానంబును 

'వెొంందలుగాల గట 'ేవస్టాన రేటు లన్నియు. విలోకించూచుం బరమాన్భుతంబు 
నొందుచుం జని చని "యుకకచి చోట శివ్యగణశరివృతుం జై ద్వ్వీలేజు కైన 
నుహాద్ష సబనడును ఫాళ్యతుం జె డై నపర మేష్టీచ 

గిల్టు చున్నయక్కుంభ స సంభ గ వనావార్షి "శేమ్షుని దవ్వులం జూచి నినయవినమిత 

wh 

Ons ఇ 

6దంబున సుఖాపీసుం గే తేజ 

యల్ అ. 

గానం డై యరుగు నుండే సన్హువార్శి ముఖ్యుండును సీశాలకణసహితుం లే 
వచ్చు చున్నరాను నంద్రు నబ ంతచస విలోకించి దిగ్గున బరవా *సవంజఒ డిని 
రయంబున నెదురుగాలం ప జను దంచు చుండ నప్పు జారఘువల్ల గుండు లత్ష్మణున 
కి ట్రనియె. [99 

క, ఇమ్మని వన కెదుకుగ శీ పృమ్తునం జనుజెంకౌడు ; వ్షపమ్ముబక నభా స్ప 
న మృుగునీయన నాదా దా, ర్యమ్ముసం గుంభజాం చటం చు నొక నణ్గితీన్. 198 

-ంర్హురు రాము డగ _నబ్రమసనాన్ష ని సందర్శ్ చుటు. పట్టదని. 

క్ 5; oats ue స్క అని లమ్మ్ణుత్ నాడుచు, జన నాయకు. డతడు తాను సంభ చుమున & 
Pa a నటీ లో | ల [ న. ల 
నయా యువ ముగా జని య్కమ్మునిప దసద్ద [ముల ST గ పరా గో ౦ Aer న్ 9 

చ ముర గశరక్ బత్మణుం కమ్మని, ప్రదములకుం పె తిం వేసె కీయుతుం జై 

ట్రైను నభినుతింగావిం చి సేసువురసి, వార్థ మిగురొ త్రంహూప్పుండున నమనుచా లిక 
న, నీళ్లు ంబున వె శ్వచేవంబుం గావించి "మొద దల శ్రాహాణాలిడుల సర్ష లీ సదానం లో యం 

బున నర్చించి వాన ప ప సతర ంబున వారికి భోజనం “సాసంగని తానును సుఖా 



తం గోవీనాథ రామాయణము 

సీనుండై. తన కభిముఖంబుగా రాముని సుఖాసీనుం గావించి రఘువరా తప పస 

యగువాండు పూజస్టపూ జాతి క్ర మణంబు( గావింప నేనికూటసా శీ యుంబో'లెం 

బరలోకంబునందు స్వమాంసభతికుం డగుం గావున. బత్యవాయపరిహారా 

ర్థంబు నిన్నుం జాచం చెను నన్ “eg నెలడీయు ని రన య. 

కేనకాననా గ్ర భాగమున నుంజెడునీకు నీకుశవిష్టర మిచ్చు ఇంత er 

రమణీయజాసభారా శాలి వగునీకు నొాయిచు “విములార నకు మెంత స ర్ట 
క 0 నాహారునకునీకు నీమూఅపలను క్ల నిచ్చు మెంత 

నిరుపమకాంచనాంబరధారి వగునీకు నీవల్క_లాజిన మిచ్చు శుంత 

197 

కే భక్తి నేనిచ్చుపుష్కరపత్రపుష్పు, మాత్రమును గ కొనుట కాక మనుజవర్య 
తరమెజింగినిన్ను బూజింపందరహెనాకు,  మిమ్ముంగనంగొనుటంతియె మేలుగాక్. 

వ, మహోత్తా నీవు సర్వలోకాధిపుంచవు ధర చారివి మౌాన్యుండవు పూజనీయుం 

డవు వి ప్రెయాతిథి వై చను 'జెంచుటవలనలే గృతకృత్యుండ నైతి నని పలికి ఫల 

మూలపువ్పంబుల యఖేష్టంబుగా. బూజించి కనుజి ని టనియె. లపు ఖల రెస్టా ౮! సీ ట్లని 
199 

"స క్ (1 | నష wy గాం YD» స్ జాలి ప స గ ఆట్ ల 

లుర్చుర్లు ఆగ _స్యమహర్షి రామునకు దిన్య ంబ'లగు న బ్ ఆఅతూజీగ్య దండంబు లోసంగుట చ్లుణ్టుం- 

నీ, తత హే మకనకభూవీ.తవిశ్వకర్శ నిర్హితదివ్వ వై ప్లై నపితతధనున్ర 
పద్మసంభవద శ్రపరమభాస్క రర శేపమా ముక త్రమంబు 
ద్ద క్రవిశ్రాణికా మయసా యకాంబక సంపూర్ణ దీర్ధనివంగములును 

రమణీయతరముహో: :జతీకోశ ప్రశ _స్టసువర్ణ .భూషీతశాతఖడ్ల 

తే.మర్థి నొసంగెడ విజయార్థ నుమురవిభుండు 

కులిశమును బో. HE శీను మలరథాంగ 

పాణి మయూసాధనంబుచే చం ౨జి గెలిచి 

ఫతముఖున కు6 దె లోని జం బొసం గె 

క, అని పలికి మహే రే. డు ముసీపతి సత్క్మ_రుణ మోజు మోదం బలరకా 

ధనురాదిసాధనంబులు, నమత రాఘవున కొసంగి కుమ్మజిం బలిశెన్, 

క. నరనాథ నీకు శుభ మగు, ధరణిసుతా లత్షణాన్వితంబుగ నన్నుం 

బరికీంప వచ్చినందున, బరితువ్షుండ నైతి దపము ఫలియించె రహిన్. 

ఈ, పిన్నటనాంటయుండియును బెక్కుసుఖంబుల వర్తమాన యై 

వన్నియం గన్న చాట నిటువంటియవస్థల కోర్వ లేక యా 
పన్నత నొంది యున్నది నృపాలక జానకి కంకు భ క్షిసం 

పన్నతయు న్నుచిత్వ మసమాననసతీక్వము మాకు దెల్పుచున్, 
చ, సరవర సద్మాసౌఖ్యము మనంబున నెంచక యావధూటి దు 

రృరవన వా ససంజనిత బాధం దలంపక భర్భభ క్లివే 

వరుస నరణ్యసిమ కిటు వచ్చుట జేసి యపాంసులాళిరో 

200 

20 
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క్ర 

ఆరణ్య కాండ ము. 499 

నరమణి యమం గాదె తనవారికి నిత్యయశయు గల్లంగన్. == 204 
వై దేవాపుల్రి బాల్యం, బూదైనగ సుఖలీలం బిరిం గ నటు గాన నున 

ఖేదంబు గలుగ కుండం, నాదరమున నరసి ప్రోవు మనఘవిచారా. 205 
ఈలోకంబున. బ్రక్చలిక్ , స్తీలు పతి ననుస్థు. డై జ న సేబింతు రతం 

డోలి విషమస్థుం డగునప్పు, 'శాలస్యముం చేని పడుకు రవహ్ తె బుద్దిన్ 206 

. విద్యు చ్చపల తే్టీము కృస్తోద్య తీక్లతీయు మారుతోరగరిపువే 
గోదో్టోగతయుం గై కొని, విద్యూద్దా త్ర తలు య ఖేచ్చ విహూరింతు రిలన్,. 201 

ఏ తాదృశదుర్షోప, వాతపరిత్య క్ష యొన నసుధాసుత వి 

ఖ్యాతిం బొలు పొందు ననస్తూ యాతరుణీపార్వతీరమూాదుల కన మె. 208 
జనవర యచ్చట లత్మ్ణ, జనకసుతలు గొలువ నీవు చరియించికె వాం 

ఘన దేశ మలంకృత మై మై; యనవరతేం బతిపవిత్ర మై యొప్పుం గదా. 209 
. మహాత్మా 7 సూర్యుం డ స్తమించు చున్న వా డీరా త్రి యిచ్చట సుఖంబుండుముని 

పలికిన ౫ నారఘూ త్త తముండు మునివచన ప్ర కారంబునం బశ్చిమసంధ్య నుపాసించి 
యముని గ్రామణిచేతం బూజితుం డే డై పుణ్యకథేకిహాసంబు లాకర్షి ంచుచు నీతా 
లత్మణసహీతంబుగా న చోట నసియించి నుజు నాడు సూర్యోదయంబున 
సానుజుర డె కాలోచతక్ళ స్రత్యంబులు నిర్వ ర్రంచి సముచితంబుగా నమ్మునివల్ల భు 
సందర్శించి | నమస్కరించి యతనిచేతం బతపూజితుండై యంజలీం గిపేంచి్ యి 

టనియె, 210 

. అనఘ భవ శ్రపోవనమునందు సుఖంచితి నేంటిరా క్రి భూ 
శనయయు దమ్ముండుం గొలునం దద్దయు. బుణ్ధిఫునుండ వై వెన నీకా 

గనుంగొని ప్రీతిం బూజనము( ౫ కోనిన నందున రాజకోటిలో 

వినుతికి నెక్కి తి౯ భువనవి శ్రు తభారియశంబు గాంచితిన్, 211. 

రుథుఅగస్తు కాని శ్రీరాముండు తౌము నసియింపం దగిన్నప దేశంబు దెలియ జెప్పంగోరుట, యు 

వ, ముసీంద్రా నీళాలత్షణసహితంబుగా నాకు వసియింపం దగినరమ్యు ప్ర దెళం 

బొక్కటి యూన తెమ్ము నీవు శ కాలికసకలబగద్య్భృ తాం తాభిజ్ఞండవు నీకు గో 
చరింపనియరంబు లేదని పత్కీన నమ్మునిశేష్టుం డొక్కముహూ ర్తయి చిం 
తించి విజ్ఞాన విలోచనంబున ఛావికాలవృ'త్రాంతం "బెజీంగి ధీరుండై + రాజేంద్రా 
యిచ్చటిక 'యూజనద్వయమా త్రంబుదవ్వుల గోదావరీతీరంబున బహుమూూప 
ఫలోదకం బె దై నపంచవటియనంబరంగునొక, పుణ్య చేశంబుగలడచా్చోటరమ్యం 

బుగా నాశ్రమంబు నిర్మించుకొని యందు సితొలతుణస హీ తుండ వై విహరిం 
చుచు ననహాస శేవడినసీంబులు పుచ్చుము తండ్రి, చేశ దత్తం శో బె నసమయకో 
లంబు డగ్గజీయెం గావున. వీర స తజ్ఞండ నె సుఫంబుగా రాజ్యంబు నధిగమిం వ 
వెద చెవ్షిండు జ్యెష్టపుత్రు, ౦డ వె ననీచేత యయాతియుం బో దారితుం 

యా 
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క, 

డయెస్ట్ నట్టిదశరథుండు ధన్యుం డయ్యె నేను గై శేయి దుర్త్శ్యం త్రంబును దళ 

రఫుున్న్ప్త సలాపంబును బనచాగ మనంబును భావికాలనృ త్త్రాంతంబును సర్వం 

బును దపగ ప్ప భౌనవి కేషంబున /”నెటీంగి యున్నవాండం గావున మత్సమేతం 
బుగా ది యాశ్రనునివాసంబునం దళీష్టంబు గలవాండ నయ్యును బంచ 
వటికిం బె ముని ధీనతీరంబు గాం బలికితి నప్పంచవటీ జేశంబు ప్రాజస్టమూల ప లం 

బై నానాడ్విజగణయుకం బె వివి కం బై పుణ్యంబు రమ్యం జె శ్లాఘ్యం బి 

యుంకు నచ్చట నై దేహి మనోవారంబుగా వివారింపం గలదు నీ వచ్చట 

యభఖాాసుఖంబుగా నసియించి తొపసుఎ రతీ ంచు చుండు మెమున నీకు గార్య 
లు 

సెద్ధి యగు నని పలికి వెండియు ని ట్ర్లన్ యె, 212 

-ంరయు అ స కానుహోముని రామునికి బంచదసట్ వాసయాగ్య మని యానశతిచ్చుట చురుం- 

జననాథ మిచ్చటి కినతిదూవంబున6 గలదు సాంద్రమధూక కాననంబు 
పరంగ నవ్వనికి నుత్తరభాగమున నేగం గనుపట్టు నొకనటశమారుహంబు 
దానీ గవ్వల నొక్క ధరణీధరం బొప్పుః దత్సమిపంబున6 దనరు నొక్క. 

సమతలం భె నజేశం బదె యలపంచవటి యనువిఖ్యాతి నటల. దేశ 

. నునవరతేపువ్బీతేద్రు మమై 'ఇెలంగు, నచటి శేగు మటన్న నయ్యర్మకులు6డు 
మౌనిపతి సత్కరించి నమస్కరించి, నమ్ము. డై బీతి నామంత్రణంబు వడసి, 
తానును లతుణుండు విశతస్ఫుటణాపశరాసితూణముల్ 
మానుగ + దాల్చి మిక్కిలి సమాహితు లై రణరంగధీరు ఆ 
మానుగ సీతం దోడ్క_ని సమంచిత తేజము వీక్కటిల్ల న 
మ్లూనివరోపదిష్ట మగుమారమునం జని రవ్వనంబునన్. %14 

రి ౧ 

దద్దుర్లు రామలక్ష్మణులు జటాయువుం గాంచుట ,త్చుర్చుం- 

. ఇ_ల్జెజంగున నేగుచు రఘ్కుస త్రము లొకవోటం గనిరి శి లనిభుకా గృ 

ధో త్తముని భవీవుకాయు న్కుదా త్తబలు వనటసు. బుణష్టతము నతివృద్దున్. 215 
థి థి . కాంచి వాని నిశాటునిం గాం దలంచి, ధీరు లై యొవ్వండవు నీవు దెల్పు మనిన 

_నావహంగమనాధథుండ త్యాదరమున, నినకులులజూచి మధురో కి నిట్టులనియె, 
. అనఘాత్తులార నను మొ జనకుం డగుదశరథునకు సచివునిం౫ మనం 
బున నెణుంగుం డనిన6ం బెతృసఖుం డని యతనికిం బూజ చేసి రధికవ్రీతిన్ . 
వానికులం బాతనియభి,ధానము. ెలియంగ నడుగం దడయక యతండుకా 
మానుగం దనవృత్తాంతము, ధీనిధి రాఘవునితోడం చెలియంగ ననియున్. 218 

-ంధుర్టు జటాయువు తననృత్తాంతంబు (శ్రీరౌమున కెటేంగించుట శ్యుశుం 

మహాత్తా తొల్లి విరించికిం బుత్రు లై కర్షముండును విక్రీతుండును శేషుండును 
సంశ్రయుండును స్థాణుండును మరీచియు నల్రియు. గృతుండును బులస్తు స్టిండు 
ను నంగిరనుండును బ్ర చేతసుండును బులహాుండు ననువారలు సృష్టి కారణుల 
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జనించి రందు మరీచికి. గశ్య పాహ్వయుండు పుశై నుజీయు బ హ్లదట శాంగు 
ష్టసంభవుం వై నదతునకు నటు దదిమందికూండులు జ జన్మించి ఫ్ నదిటియు 

దితియు దనువుం ? గాలి క యుల దాస్ర్రుయు6 గోధవశ యు మునువ్రు ననజయు నను 

వారి సనవాది ట్రై గవస్టక్ 6 గ శష్టపుండు నివాహాంచై మాకు ముల్లోకొంబులం 

_ శాలింపం గలచాకి ముత్సనూనుల( బు మ్రల బవయుం శనీన నం జడితీయు 
డితకియు (గాలి యు నీమువ్లుురు ప పతి నాశష్టంబున కీయకొని8 రి తక్కిన భ్ *రన్టిలు పతీవా 

ళం బరిగోకఠింప కుండి రాముకు న ig నళ నతారచిమ్యుంం సుదలన నడితీ 

స్వ జీనళలం బతేసి సె దితి బలనంత్ లై నరా సను పుట్టక ట్ర్ స్ట ఇవ 

సుంధర బారలతుధీనం బన్ వీనరి బడు క దను నను చానికి హాయ గృీ వురి నను 
కానవ్రండు పుమైం గాళిక్ తునుదానికీ నరకుంకును గౌళ జరప ననువా 

కికుశ్ర్రరు NDA తాస్ర్రు అునునడి క్రాంచియు భౌనీయు ధృతశాస్మీయు కుకీయు 
ననునేక్రరం సాయం గనీ కమం తంది తునుజానీకే నలాకశరిసులు 

న్రస్టై భానీ ఈనుడానికీ భౌసంబులు వ్రు శని తునుచాన్నికీ BS 
శ్రరిబులు న్రుకై ధ ఎ్రశకాష్టీ) యనుదానిక హొంసకలహంసచ కోవా కంసులు 

వ్రుష్టై నజీయయుకు దానికీ నత వ్రమై నతీకు వీనతే జన్టీ ౦ కః గోథనక్ యను జానికీ 
మృగీయు మృగనుంద యు వహారియు ధ ద్రసుక యు" మా కరగియు శాశాలియు 
శ్వేతయ సురఖియు స సరల ఆనం పన్న యగుసురసయుం గడ్ర్రున్ర “ననుపదో 
ఉకుకరా౭తం లుబ్భటించి రండు వ్యుగి యనుచాని 8 మృాగంబులును వమ్యాగమరిడ 

యను డానికి భట్టూూకంబును నీల వాలంబు తై కస్ఫమరంబులును శ్వేత వాలంబు 
నై కచనురరిటులును హరి శునుడాన్కీ సింవాంబులును వానకర బుటును బు 

భ ద్ర దుదయకనుణానీ కళావతి ఈనుకరాంతుకు గలిగె నయికష్టిళానతే శై శానకం 
బరుముహోగ జంబు పుకు నకాశీంగీ ఈనుజానిక మొతీంగ6 జులు ప్రక జ్ఞా కాలి 

తగనుజానికీ వ్యాభుంబులును గేలారగాల౭భులునో పోప్టై శక్ర. శునుచా 
నీకీ దిగ్గజం బులు ప్రై సుకభీ ఈశుజానికి కోహొతీయు గంథర్షయు ననుకూఃకు 

లీక్షజు జెన్సీంచి కరి కోహీ.3 తనానికి గోన్రలును గంథకిక్టీ ఆనోజానికీ 
వాయంపులునురి గలిగెసకన తునుజానీకీ బకాక అంజు ₹ శైననక్పంటు లువ క్రై 

గ క్రన ఇకును జాొనీక్ పన్నగ బులు ప్రక మను సనుజానీకి ఇ ప్ర హ్మాత్ త్రీ శ్రే ఆయు నే న్ కట్టి 
5 

టాక ప్రముఖు నై నసాశుషన్టిలు జెన్నీచికి కోసల ఆయనుజానీకిల 'నింషశార 
కలరు తై కదృవంబులువ్రునై సుజేయే సుకసశెలీయ అగుకడ్రవకు శేషజా ను 
కపుకోగ నాము క సనా నహ్నాప్తరజులు శ్రక్టైనరటో సహా స్రశీకుంజై. నశేకురడు 
ఫకణీథకుం జ వ్యు స్థైక్రివ్లై |. మెకనికశ కకుణురిడగో 'సపకుం | జ్ నీష్షణం 
కోమకులు గల కఠ జీ నకు సుకోజలురి తగసంపాలేయు నేనును జున్స్ yO 
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ర్ం 

శే, 

తిమిముదుత్ప త్తి త్రికథ నార్థంబు సృష్టక్క క మం బంతేయు నెణింగించితి నరుణునిభారస్టి 

చేతాక్క_ క్వేని యని యెజు ంగుము క్యనిపుత్రుండ నై ననన్ను జటాయునునుగా 
నెలుంగు మేను మహోబలుండ దశరథునకు సచివుండ నీ విచ్చట వసించితి వేని 
భవజ్రామితంబులు దీర్చుచు ఫలాళ్థుతె యొండు చోటికీింబోయినప్పుడు జానకిం 

బరి వేష్టించి రత్నించు చుంచెద నిది దుక్షమం బగుకాంతౌరంబు మృగ రాత్సస 

సేవితం ఖై యుండు నిమ్మహాగహనంబున నుదీయసాహాయ్య్టిం బంగీ కరించుట 

న కవళ్యక_ రవం బని పలికిన నతేనిసలుకుల కొలరి రాముండు వాని వితృసఖి 

(గానెజింగిపూజించి సంతోవీ.౦చియతనిలగాంగిటం 'జేర్చియతనితో; షసఖ్య్బైం బుం 

ఇ సారెసా రెకు నతనివలనం బితృ సఖత్వవృ తాంతంబు ముదంబున నాక కర్పించు 

చు నతనిం దోజ్టూని సీతాలతుణసహి తుం డె యనలుండు శలభంబులంబో అె 

శ్రాత్ర ,న్రుల దపించుచుంగొంజొకదూరం ఒరిగి నానా వ్యాళ సమూకీర్ల ంబె నపరి 

చవజే చేళంబు: gy 'వేళించి దిదీ ప్రల జుం డై నసౌమి త్రి, నవలోకించి ముట్లనియె, 

రుద్దు శ్రికాయుండు సీతాంకృణనహికుం జై పంచవటిం జేరుట థం 

అగణితమహీ మాస్పదు( జా, యగ _స్త్యముని చెప్పినట్టి యలపంచ వటిక౯ా 

సుగుణాఢ్య చేరికిమి గద, తగి యున్నది కంకె పుష్పితద్రువు ముగుచున్.220 

| ఈవనమధ్యి దేశము సమృద్ధన వాంబుజలాశ యాన తం 

జై వివిధ ప్రసూనసముదంచితరమ్యవిశాలవృతు మై 

పావనసంయమోాం ద్ర పరిపాల్యత పో వన రాజిరంజితం . 

బై విలసిల్లు చున్న దనఘా మన కీచ్చట నిల్వంగాం దగున్. స్తు 

పొందుగ నీకాననమునం గందువ లరయంగ నీవు కడు నేర్పరి ఏ 
సందున వేడ్క మనకు ని, ల్వం దగుచో కొద్ది దానిం బరికింపు మింకన్. 222 

నాకును నీకు జూనకికి నలుప్ప్టగ చెద్ది మనోజ్ఞ మెద్ది ప 

ద్యాకరయు_క్ష క మెద్ది విమలాంబుసమిత్కుశ మాం మెద్ది య 

సోకఫల ప్రసూన మయి సొంపుగ శోభిలు నట్టిచోటం 1 బు 

కాకర పర్ణశాల చెలువార రచింపుము నేర్చు పెంపునన్ . ప్రి 

అన విని లత్షణుండు వినయంబున నంజలి జేసి యుట్లనుక్ . 

మనుకులవర్వు మూరు గరినుం వగ వర్ష శతంబు వ్ వీ తి సి 

న్వనిం బురమందు నొంచెం బరవంతుయడ నె తిని మూ చూచి తోం 

చిన రుచిరస్థలంబున రచింపు మటంచు నచింపుం డెంతీయున్ వ. 

అనిన దమ్మునిమాటల కలచి రాజు 

నర్వ్యుం డచ్చ ట రుచిరనివాస మొకటి 

గాంచి కరి మున నాతనికరము వట్టి 

యెలుంగు నుధుయు క్ష మగు చుండ నిట్టు లనియె. జైన్ 



క 

ర 
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ఆరణ్య కాండ ము, 503 

తమ్ముండ యీాదేశము ర, మ్య మై కుసుమితమహీరువా శే) ీయు | 
_క మై యున్నది యిట రుచి, రమ్లుగ నొకయాశ్ర్రమంబు రచియింపు మింకన్.. 
ఘనసురభిగంధిరనినిభ, వనరుహూముల వేత మిగుల వ్యావృత మొ యూ 
యనువున నెల్లెడ నొప్పెడిం గనుగొంటివె పద్రినీనికాయం బనఘా. విని 

నిపతి చెప్పినట్లు బహుపుప్బ్సీత భూమిరుహా ప్ర కాండ మొ 
యనుపమ చక్ర, వాకబకవహాంసమరాళ పిరాజమోా న యె 

ప ణుతన వారబుసంభవతరంగకణద దృవగంధ వాహ మె 
ల 

గన' నగు చున్న దఖ్లదిగొ గాతవి కంటివె యమ్మహోనదిన్, స్తిస్తిది 

ఉ. పాంశువినీలకం కరవిభాసిత మె నీతర_క్షనీలవీ 

pin 

కూ 

తాంకుపరీతధాతునిచ, రూవృత మై మె బహుగండ వెల మై 

కింశుక పాట లీనకుళ కేతకసాలతమాలశింళుపా 
వంశకరీరచిత్ర మయి వారక పర్వతసంభఘ మొ ప్పెడున్. ౪౨9 

సాలరసాలహింతాల తాలతమాల చం వన స్పం దన చంపకాను, 

లుంగమాధవమాతులుంగ నారంగల నంగపున్నాగ నీవారలికుచ 
ఖగూరస నసాక్వ్టకర్ల ధవాంకోలతిల కకురంటకతినిశఖ దిర 

కింళుకచించు పావంశ్ పాటలనీపశేతకీబిల్వభ ల్లాతకాది 

- వవిధతరునల్లి కాగుల్య విహిత మగుచు, నీవనం బొప్పు చున్నది యిచట నిలిచి 
యాఖోంద్రుని నిత ర సూడి యలమిసమయ, వాసరంబులుగడపంగవలయునున కు. 

అని రానువి? ఘండు పలికిన, విని మువమున లత్ముణుండు విశ్రుత భంగిం 

దనరారునట్లు గ గ్రక్కున, ఫఘునముగ నొక పర్ణ శల గావించి రహిాన్. 251 

(రుద్రా క్రీ రాయునియ నుజ్జు నడసి అవ్షుందు సక్టృళాల నిర్మించుట. చ్రైత్తుం- 

అది మజియు రమన్టియు నిఫుణయు ఫిశ్యాకారకృతవ్యు త్తి తికయు శమిోాశాఖా 

నమా స్త్్ష యు: సు స్తంభ యు సుశోభనయు దీర వంశకృతగృప ణే ర్ర కాష్టయు 

దృఢ పా శౌవపాశితయు. గుశ కాశశర వర్త స పరిచ్భాది డితేయు సమిక్చతతలయుం 
బే తణియయు నై యొప్పె నంత లత ణుండు గోదావరీనదికిం జని యందుః 
సృతస్నానుం డై జె “నూతనప పద్య్యంబులు సంగ్రహించుకొని సఫలుం డై రయం 
బునం జనుచెంచి వాస్తుపూ జం గావించి విధ్యు క్ర క్త, కారంబున కాంతికర్య 0 

ఛాశవంంచి స్వకృతం బై శా నతీదా శ్ర, ముపదంబు రామునకుం జూవీన నమ్మహోను 

భావ్రండు సీతానహితుం డై పర ఏక ఇలారచనావితేవవి విలోకన సంజాతసాం,చా 
యా కా. 

నందపారవళ్యంబున6 దమ్ముని గా ంబుగాల బరిరంభించి దుందుభిస్వనకల్పం 

బగున్వరంబున నతిన్నిగ్ధంపుగా ని  ట్లనియె, 292 
శే, అనఘ యద్భుతకర్శ మి ట్లాచరించి 

తీవ్ర సమ్రోద మొదవె సంభావనార్థ 



504 గోవీ నాధ కామాయ ణము, 

మొనల దగీసషరన్వంగ | మొసంగినోలః 

జేకాని మసంజున ముదర 6 చేను మపుష్ు, HELD 

శే, ఛానదిదులన్ర కుబథర్ర “కోవిడు(నల్ర, భునుంన్రు క సకేజ్ఞు (జను ఏతకబ CR 

వొల కుంగ్ చై జనవర "ల లర కీకథ్థు ండు,నొదు లేండి జీపీఠ బీ యున్నా సత్, 

క్క అనీ తొ అమ్మక న, కనుల ఈము వ్రియానుడానిగ్టీతుం జై జ 

త్య న గ ఫ్ర పతీయుతీ౦ః బుగగ, నినుతీగకీం బజ్జి కటిం ట్ర చేళి be కిక్రికీ 

చ, అనిక్రము కొనీపూజనము అందుచు నాకమునందు నం Ca 

సనుండును బో లె రుచ్యుఫలసంభ్యృత 3 మై తన రశారుతీశ్చే హార 
కిషన స సుఖలం గ న్నిదిసము బక్ యె ( యె ననీలయింఖి ! ఫర్రిత్ నో 

పతి కష్ట మై మె వాక మై సోంద్ర గళ త్ర న్నీ నుకోట ముద్దతిన్ | షక 

ఓ, ఆకః దరికి క్యార్థివిమ న శ్ర తొక నాటి ఏ ప ఫాత్ర వేళ్ సోకి 

వారక గాతమానడి కవన సరం జ జను చురిడ కేరట్ నిం 
పౌర బోన్ర చండీ వినఆుజ్ఞుంయు లమ్మ్ణు( వన్న కీ ట్లనున్, లిక్ 

ఆత్రుత్తు అక లుం క ధ్రోకెక్ల మునికి ఏ పా కకోఖర జ నఫీకర్ణి 6దీ శేషః, శ్ర 

శే, క్రి ముదం యెయర్టిది ప్రియము నీకు 
ప్త మెడ్డానీవేత దుళాగరభొంగిం 
జ నలంక్ఫత కై మెనచంజోన నలరు 
నట్టివలిత జీ సంస్రా స్ట మ యెప్ట( గరకు, కః 

తే. పకల లోకంబు] "సే పరున వనుర, సస్య శాలిని రై యొ' ప్పె। జగతి యె 
యాపగొ రిజువ్రుల నుప రఖ్లోగష్టంబు ల యె, ఏ టీతో తు § 

కే, అనకుచకితే నవా గ, యణార్చనముల 
సుకల౭ బితకుఆ సంతుష్టీ పరుల బేసి 

ఆఈుజ్టీలు కలా గ ఈోణకు కై ఆఈసగ తాప 

శై పొగల బకిటేద్ఞాక్షు అనే రిప్సుటు;, 940 

క, సంపన్నగోకసము “కై శ, సొరపారంగ జనపకతులు కోఖిలు ఈంశలా 
సుం పెసల దరికయాతశ్రా, అరిపటు లై యుంజో కిపు ఉలాపతులు ఫోవీక్, 

క, కనుల డరతేకీదిగ్భాగము, ననుకక భజరచ్ల ఊరక నరముల ల్ మే 
థకజాక్ జెలున్రగోల్చ్పజె, ననుదినము వీహీనతిఆక తుగుసతీహాకి_న్, 848 

క, ఊనుకోకొశుక్టం కగు నా హీనం తుండు దూరగ కది కేక్షకుః కగుడు౯ొ 
పొనునీ కం డ్రై ఆప్పుడు, ననొజ్జకశేకణర్థి సకక్టినామకుల కరెక్టిన్, - 94కి 

వ్; శటీయ నీష్యుత డికస6బుళు కేంచిజోక్షసూకష్టంబు ఖై జై సౌవశొస్టయంిబు కై 
జ్రకాకుతేరిబక క పటుకీశేంబు లై. హీ వూపహాకంబుతై శరాన్యరారణ్యంబు లై. 



అ యే భా జాం దస్ ము, న్గ్రగ్ 

సుభా్యాహ్నా'కోలరబున సుఖస్పర్శం బులై టే యక్యించ సుఖనంచారంబు లై తెసుభగా 

దితంబు శై అక్ష దుర్చగ చ్యాయాసటలంబు లై రు ప్ప చన్నయవీ కాకులు ని న్వృ 
శ్రే 

శ్రా నొవృత చేశభోగిపర్యంకంబు తై తే తుహారథూసరంబు లై కీశన్పర్భ్ను నూరుళ్ 

సమేతంబు లై పుహ్యనీతీంబు లె త్రై యతిదీర్ధంబు ఖై "లె చనుచున్న | వదియు నుంగాక్, 

క, హీముధూసరమండలు డై, సముదితరవికరగ్భహీక పొ భాస్యం ] కై 
_కకులారి లు షె KX నస థమున వ్ వ్నీ ళా గ్రసమల్న ద దర్పణము, కయన్ « 14 

హం కున్నది భాను కేజ. ౪46 
క కథయక నతిశీ ముం 2 గగ, , పీడదుటిగా డ్పడరి యిపుడు ప్రా లేయముచేం 

దడుపంబడి వనమున సుడి, సెడుం గంటి వె జేక కగీగుణకీ తలు డగచుక్ 
గ్రాం క్రో నిగ్టీత అటు ఆ అగు బీక్టీ న రిబుల్ 

248 

క పరిపూర్ణ తీండులము లె, నీరుష రంప రక భక; మై ఖై 

దరఠకనక వీశొలులు, కరము వినస్రుంటు బగ జం గ్రాలెకుం రే, 246 

కో రమణీయకీల హాచికె, సముదితు( కే హీలిసాబుసు ఏ చన దూరమున ౯ 
హీసుజాలపకీతముయూా,ఖములం౦ జందుకునికగిది. గొానంగ నయెస్టన్, 260 

శే. ఏను ముకయేళ నగ్రావ్యూపీర్టు మగుచు. 
బరంగ మధాస్థహ్నామున సుఖస్పర్శ మగుడు 
గించిజప్టున మై సముదంచిత్రముగ 

తమ? తపం టు జగ 
Pe 

వై శ గంటి టె 

క లిక యగుచురకతీ తతి తి నన్నో ద దిప్రుడు పం బోథిప, 
శే, జేక వకగజ నుకతష్టంకతృమీక దుగచు, సొరి శరకీతేనలిలంబు స సంిస్పృృకీంచి 

జాం దస్ప్పక్ళ నై తేస్టవశ్ఠపునలకల గ్ర కృజే౦చుడు నుశ్నడి కరము కరక, 
శే, హంనజక్రాడివహా గంజు అంబుచీకము, య్య సక సీజఆ గేవికాషవురి కుల శేరి 

కకునీ నకం లత తె జలరదోనీ€ జగ కద 7 గాహానరిటు ? గావించు J కం, 

కో 'ావట్టుకుక్న కదల గ్గ నురగాక్, ఇకక 

ణే మ చౌ వ్పసకిశ్ న్మజలము, లై aigesoeron లె ర జార 

జాలుకోడ గ్ర కటక తె గాలుఈక్న, వమా ణే రెతే పలోకీంపు ఈ క్రిక డోల; 
నుపాతక్షున, ధు ఘునకీశీతగ్టిమున నుట్ట్మక్క్ క నిహ్య డి కేద్టీ క 
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బున నగముమోంద నున్నను, వనములు రుచికరము లయ్యొవరుస నిపు డిలన్. 
తే, పటుజ రాజర్ణరీభూతపర్ల శీర్ల, కర్ణి కాకేసరతుపారకణపరీత 

నాళకేవంబు లగునలేసముల చేతే, నుర్వి సరసులు కోభింప కున్న విపుడు. 
_ంర్టుర్లూ లక్షణం ండు రామునకు భరతుగుణముల నభ్ళినర్జించి చెప్పుట. . శుఢుం 

ఉ. మానము రాజరిభో గములు మాని మహోత్తుండు వై కపట్టి సం 

తానిత వంశధద్తుండయి తాససవేవషముం చాల్చి యి శ్రటి౯ 

మానక నిన్నె నిత్యమును మానసవీథిం దలంచి దు॥ఖతుం 
డై నెజ్ దక్కి కీకముహియందు వసించి తపంబు సల్పెడిన్. 259 

శే, అనభఘచారిత్ర మెనయట్ల యాభరతుండు, నిత్య మిక్కాలనుందున నిద లేచి 
ప్రకృతిపరివృతుండై కోడుభ కితోడ, నరుగుచుండు స్నా నార్ధంబు సరయకోడకు, 

క్, అతిసుఖసంవృద్ధుండు ఫఘ్నుం డతిసుకువూరుండు భరతుం డత్యంతహీ మా 
ద్దితుం డయి వేంకువ నేక్రి కి యంగుతుకంబున సరయువందుం గ్రుంకు మహోత్తా, 

సీ, కంబాత నేత్రుండు కమనీయగాత్యుండు నీరద శ్యాముండు నిరదరుండు 
ఫీ మంతు(మను థర ర్య కెవధి మధురుండు హ్రీనిపే.ధుండు జిలేంద్రి యుండు 
సత్యప్ర తిజ్ఞాండు స సత్పి9య భామియు ననమపమభోగాష్ట్టం డార్య చప 
సకలశా స్త్రార్థవిశారదుండు మృదుండు వర్లనీయు(డు గురునత్సేలుండు 

తేక కయిీఃనలీదనుం డట్టిఫునుండు దీర్గ ,కౌలము సమ స్తరాజభోగములు విడిచి 
నిశ్చేల క్రీ వృతి నార్యునినిను భజించినండున మహాత్మ కృతకృత్యుం డయ్యం గాదె, 

వ, దేవా మహాత్తుం డగుభరతుండు తాప పసకృత్యంపుం 7. ఇ కొని నీవ్ర వనస్టుండవై. 
నను ని న్ననుసరించి వివిభభ' కుల చేవించుచున్న కారణంబున నతనిచేత నాకం 
బుజయింపంబడి యే నదియునుం గాక మనుమలు వితృస్వభావం బనువ ర్రింపక 
మాత్ళస్వ భావం బనువర్ణింతు రనియెడుప్ర సిద్దం బె బై నలోక్ప వాదంబు మాళ్ళ 
కృతానయపరిహారంబువలననాతనిచేత 3 నన్య భాకృతంబ యెస్ట ననిపలికి చెండియు. 

తే, అనఘణారిత్ర దశరథభునంతేవాని, కరయం బత్ని మొ భరతునియంతవాని 
కంబ యె ఖ్యాతి వడసిన యటికె క్క నెలమి నీక్రూరబుద్ది నేందేల ౫లి౫, 264 

కే, అని లత్ష్మణుండు న్నేవాం, బున  బలికిన నావి చేహపు క్రోవిభుం జా 
జననీపరినాదము విని తనమదిని సహింపలేక తమ్ముని కొనియెన్. 2కర్ 

శా. కారుణ్యాదిసమ _స్పసద్దుణములం గన్పట్టు కై కై కేయివ వె 

నేరం బేల వచించె దీవ్ర మృుదుని౯ా నీర రృత్పరుం దత్సుతుకా 

నీ శరమ్యుం బ్రణుతలింపు మవ్విభుని సౌశీల్యం చె ముఖ్యంబు గా 
శారామామణిచాస్ట్ర మొన్న దగ దోయన్షా. ప్పవంకో తమా, 966 

కే. అనఘచరిత దృఢ వృ్రతమయుష్టి వన వి హోర నుందు సునిశ్చితమయ్యు నాదు 
మానసము భరత స్నేవామగ్నమగుచుం దరలతనహీంచుచున్నది మరల నివుడు, 

అ 
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కే, అన్ఫుతకల్పంబులు ప్రి వీ యంబు లతిమృదులము 

లమతిసుఖకరములు మధురార్థయు_క్ర ప్త 

ములు మనోజ ౦బు అద్భ్భుతో జ్ఞ గలము లైన, 

భరతువచనంబు అంతయు మజవంబడవు, బ్ర్యిత్ర 

క, పరమార్థవిదుండు భరతుండు, సరసాత్తుండ వై ననీవు శత్రుఘ్నుండు౯ 
గుగుమతి భజింప సంపద, యిరవం దెడునట్టికాల మెన్నండు వచ్చున్, 269 

వ. అని బహుప్రకారంబుల విలపించుచు రాముండు వ్రీయానుజసహి తంబుగా 

గోదావరీనదికిం జని యందు గృ తాభిసేకుం డై తదీయ పావన జీవనంబుల "దేవ 
వితృతర్పణంబులు గావించి పార్వతీవిష్తునహితంబుగాం గృ తాభిపే.కుం డైన 

భగవంతుం డగురుద్రుని చందంబున నందం బగుచు నుదితాదిత్యు నుపాపీంచి 
జేవతోపా స్టిం గావించి ౫ గ్రమ్మాజణ నిజ్యాశృమంబునకుం జనుజెంచి 'ప్రాతర్లో 
మాదికంబు( గావించి పర్ల శాల బ్ర చేశిరచి తన న్మధ్య చేశంబున నీ్తాసమేతం 

బుగా సుఖానీనుం డె డై చిక్రానమున్వితుం డై తై నచంద్రునిభంగి వెలుంగుచు మవార్షి 
పూజన్టమానుం డై లత్షణునితో డ డం 'బుణ్యకథేతిహానంబులు వక్కాణించు 
చున్న సమయంబున. 210 

రురు శూర్పణఖ రాముని (జాచి మోహించుట. శుఢుం 

చ, దశముఖ దై త్య రాడ్భగిని దారుణలోచన లంబజిహ్య దు 

ర్షశేన దురాగృవాప్రబలశతావికటీకృతచి శ్ర నీలవ 
ర్త శిఖరితుల్ట గా త్రి మయొకరాతుని శూర్పణఖాభిభాన యా 
దళరథపుత్రునా శ్ర మపదంబున కం జనుజెంచ లీలతోన్, 27! 

వ. ఇవ్విధంబునం జనుదెంచి. 272 

సీ బిందీ వరశా్టాముం గందరృసనమభాము నాొజానుబాహూు నీలాభ్ర, చేవ 

గమలపత్రనిభాతు విమలశోభనవము నకిసుకుమారు విశ్రుత పహోరు 
రాజచిహ్నాసమేతు రాఘవాన్వయజూతు దరహాసవదను సోందర్యసదను 
రముణీయగు ణ జాలు విమలవిదాస్ట్రలీలుం గరు ణాలవాలు భాసురకపోలుం 

"లే, దరుణయావనకలితు నీతాసమెతు, ఘనజటాధారి వల్క_లాజినవిహాోరి 
రామునందందచూచి శూర్పణఖ బహుళ, కామభారావసన్నయె కదియవచ్చీ. 

సీ, తనదురు ర్యుఖత్వ మాయనసుముఖత్వంబుం గాంచి శెంటికి నీడు గాం దలంచి 
తనమహోదరమునాయనవృ త్తమధ్యంబఖు( గాంచి రెండౌకటి గాచెంచికెనుచుం 
డదనవిరాపాఠు లాయనవిశాలాషములుం బరికించి సరియ'కా? బ్రస్తుతించి 
తనతామ్ర, కేశ మాయనను కేశముం జూచి తగు నని డెంచాన గోదనుక మూని 

"శ్రే తనదువా రక మాయన తరుణతయును 
దనవికృతముూ ర్తి యూయనవినుతమూ ర్తి 



508 గోవీనాథ రామాయణము 

తనదు ఫి రవనొడ మాయనసునొగ గ 

మురసీ యజ్ఞుసబుద్తి జ ఉనుచు దలంచి, 214 
యేట. “తో ర్వ్యణల్లు కొమునీకి టీని సచంబు కలర్చట, శుద 

ఉ, అరఘుభ ర్తి కేట్లనీయె నద్భుతి భాపళ్ రాసు లింపు సొం 
సార భరించి శక సవ రాకృతిం గై గ్ల కార్చ పత్ని గాడీ అరా 

ఫ$ోర నన బ్ర బెళమునకుం జనుజేంచితి కేల నీవు నీ 

వేరును నీదుచందమును శేర్కొను పింతయు సోకు నొవుడున్, ీ7ర్ 

Ca ఆరమోంగకః జో యి ట్లనియ అ మ ధీ కం డెన్నండు మీ 

భ్యయాపంబులం బల్కం డ ట్లగుట నయా "రే విశేషీంచి “జే 
జారణ్యస్థేలి నో శతా క శ్ర క్షనీయనువ్యా్యాన_క కీతో నుండీ మి 

జార్టి కాప బుల్ల బలు .ే తగ స్వకీయర శె నవృత్రాంతమున్, 97 
చ, కలం శెకమేదనీశీ్టరశీఖాముణ్ పంక్తీరంభుండు నాగ న 

య్యలుటరకిత్రు వుత్రు శ మడాఖ్య మనీషులు కాము( కండో కీ 

జలకుహామి శ్ర తేజా డనుజన్ములడు అక్షణు( జరిజ్ర్రు వీని నీ 
ల 

 తలీకొచ నొహప్రత్ని జన కొత్త జ జానకీ యందో రీపిగక్, gq 

క, జససీజనకులజే ని, ట్లనుప పడి థ్క్ష్మ కొంత వై వీరఠలం డో 

స్కొనీ ముని న శేషము! గైకోనీ, బోళుజెంచికీ  సివ్వనమునం జరియించుటకున్ 
క్రో గీ సీ, స్ట జో అక్ర సా ‘yr నన, ఆకుని తయ నున్న . డిచట్ కరుడింఈట వే 

పని గలడు సీజుకులన, న్త్స ములు నీచేకు మోకు పయ! షభ్రువకా, ౪79 
వావి 

శ, నొ వీని యూళాతునీ స్రీ తో వల్ల భోః జాచి మదన తోనురస్శ్ట్ క్ర 

వ్యావిజ ఈగుచు వెసల జన, ఫానం ఒవ్వ్ఫఘోన శెజుక్వడ నీ ట్లనీయెన్. £8) 

జ, అనభుజకి త్రీ పొడవిభ మంతయు జేళచ్చెనల జీ త్రీగింపు పం 
వ్వనముస క Eg సక్లననస్టభి తరం కఠి జై సంతు క 
శ్నశుపమకీల తాక్పణఖ యంత్ర సక స్పనీశౌటకోటిలో 
ఏీనుతీకే శెక్కిత్ శో పవి క్ర ర కాము గలిక్టికం వకన్ 98 | 

అనిమిహగ ర్వి సర్వ త జోక్ సీకల్పకు. తై నకాదణుం 
డనుపకుఘోరిన నద్ర కాస నాదికుకకూ కుండ కం భ కళుళ తులా 
విళుతి పరా క మండు సుటివేకి విఫ్రీవే హక్ జగన్ను je 

తే కా క్త పుల్ గటరు శాతీలు తగ ఈ నాక హో వరా, బై 

౬] 

yan 

మర తశ దూూపుటాక ఉసల జో 1 Et నెక్కిన కాడ్, సం డ్రై ఫ్రే 

వా “౪ రక్ శానణున్ నీతేశ్రజ్ఞలు తారకి జకీ తెస్టీజీత రజి శై. 

నకుప్రవో డిడి నం జగ క్ వీనీఅక్ రీకున్ పో పౌళు ఈ 

శ్లృకుదడీ ఛక్త్రవాంథ నీటు. కేకల వచ్చితి నొక్షథా క్ష నై, స్తేకకి 

EAD 

శ! 



ఆరణ్య కాండము, 

శ, మనుజవరేణరి యేను బహుమాయలు నేర్చినదానం గామగూ 

పను బలవ తురాల నరిభంజనలీలను గాన నన్నుం ౫ 
కాని సక లీష్ట్రభోగము లకుంకిత వై ఖరి నొందు మక్కటా 
కనికని దినియంతటి వికారపుం బొత్తు మనంగ 'నేటికిన్, 

ఉ, చక్కనివారిణో మిగులం జక్కనివాండవు నీవు నన్ను బోల్ 
చక్కనికాంతం గూడి బలుచందములక్ సుఖయించు టంతె కా 

కిక్కుటిలాంగితోడి చన వేటికి దీని. బరిత్యజింపు మో 

. చక్కెరవింటిసామి నెకసక్కెము లాడెడురాజనున థా. 

చ, ఇది వికృతాస్య నీకుం దగ దీసతి వై ననుర_క్తి గూర్చ శా 
దదయత నిగహింపు మటు లై నను దోసము లేదు గాన నీ 
హృదయమునందు గూర్త్మి వెయి నింత కొడంబడ వేని లత్షుణుం 

బదపడి దీని నే నిపుడు పట్టి గ్రృసించెద నంతం దీజెడిన్, 

చుడు శూర్నణఖును రామలక్ష్మణులు సరివాసించుట, ద్రైుర్చుం- 

క, అని చుప్పనాతి వలికిన, విని రాముండు చతురవాక్టవిదుం డగుట మనం 

బున గర్తించుచు జానిం, గని చిటునగ వంకురింపంగా ని బ్లనియెన్, 

క, నినువంటిరూ పవతి చెం,దును గానక తొలుత తగినదో తగనిదొ శె 

_ కొనినాండ దిని వేతొక, వనితను మది నింకం నోర వచ్చునె నాకున్, 

ఉ. కన్నుల కింపు సేయు నిను. కొన. జూచితి నేని సంతతం 

బన్నిట నీకు నీమగువ కాజనితీఅనిపోరు గల్లు సౌ 

ఖోస్టన్నతి లేదు మేల్చడినయోప నలంచిన దోస మంటి వే 

నిన్నును గై కొనం దగిన నేర్పరి నాయనుజు న్వరింపుమా. 

చ, ఇతండు సుశీలవంతు(డు నహీనబలుండు సుదర్శనుండు నా 

తతభుజవి క్రముం డకృతదారుండు నీ కనురూపుం డై నభ 

రృ తనకు భార్టుగాం దగినదాని నొక _ర్తెను గోరు చున్నవా. 

డితని వరించి తేని భజియింపుదు నాజుడి లేనిసౌఖ్యమున్ = 

509 

జనర్ 

226 

oy 

వద 

290 

వ. కావున సూర్య ప్రభ మేరువుంబో లె నీలత్మణుని భర్తగా భిజింపు మని యిట్లు 

రాముండు పరవుదయాళుత్వంబునం దనయందో. గామమోహ౦బులచేత సమా 

గత ఊమొనయువతిని కీఘుంబున ధిక్కరించిన దుకిఖంచు నని తలంచి క్ర్రమంబు 
యా లో 

ఆ 

షా 
నం దిరస్క్రించువా. జై పరిహాసవచన౦బు6 బల్కి లత్మణుం జూవిన, 

క, మనమున హార్షం బడరంగ, దనుజాంగన కాము బా ఇదళతీహృాదయ గా 

291 

వున నది యొకనిజ మన్నిగ్స, క్కునలత్ముణుం జూచి పక్కెగోర్కు_లు నిగుడన్. 

ఉ. చక్కనివాండ విను నృపస శ్రమ చక్కనిదాన నేను “బెం 

"పెక్కంగ నన్ను గూడి చరియింపుము కాననభూమియందు నే 
ed 
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నిక్క_ము నిన్ను గూడి రినిరృర కాన నక ందరంబులం 
జెక్కు_విధథంబులక౯ా సుఖసమృద్ధి వహీంచెదడ సొంపు మిూోజంణగన్, 293 

వ అనిన విని వాకకోవిదుం డగులత్రోణుండు చిబు న గవు నగి యు క్షంబుగా 
దాని కి ట్లనియె 294 

క, దాసుడ నగుననుం గ కొని, దానివి గా నెట్లు నీవ్రు దలంచితి వోహో 
నీసరస మేమి చెరక్పుదు, దాశరథికి నేను గూర్చుదాసుండం గానే. 995 

క, ఏపగిది నైన నధికునిం, జేపట్టిన నలయుసుఖము చేకూరుం గా 
కీపట్ట నేన నకుని నను, జేపట్టిన నేవి సుఖము చెం* దెదవ్రు బలే. 296 

క. "కావున రాముని గై కొను, మోావృద్దం గరాళ నసతి నీవికృతాంగిం 
చగేవలత విడిచి మోదం, బ్రూవహీాల న్నిన్నె "వేగ యవబంవబించున్, లం 

క. నీచక్కందనము పోలం, జూచిన నెవ్వార ఆ న జొక్కరె యిపు డే 
లా చింతించెదు విభు జేే లా చేకొనం జ కమ్మువోత్తుం బార్ణి ర్థి ౦పు మింకన్, 298 

క నీరూప మిది గనుంనొని, వారక నీతో డిపొందు వరించి లయం 

చార మనుజాంగనల నె, నవ్వారు విచక్షణులు గోర వత్తురు చెపుమా. 299 
దుర కెరార్పణల్లు నీఠను (మింగెద ననుట ద్రుర్చుంా 

"లే. అనుచు లక్మ్ణుం డాడినయతని పలుకు, విని దనుజ పరిహోసా న భిజ్ఞ యగుట. 
దథ నుని నమ్మి నిర్నతోదరి క కరాల, కావమోాహిత యె పల్క రాము జూచి, 

కే, ఈవిమాప నీయబల నీన్ఫద్ద నసతి, నిర్నతోదరి విడువంగ చేర కిట్టు 
లమితస త్త్్రను స్వచ్చంద నై ననన్ను, ముంచినకృ పార సమునం గామింపవై. తి, 

ఉ. ఇప్పుడు నీవు గన్లానంగ నీమనుజాంగన మ్రింగి పుచ్చి నే 
రొప్పల ని నిన్నుం గూడి ముదమొప్పంగ నిందు జరంతు జూడు నుం 
చప్పుడు చుప్పనాతి రయ మారంగ రోహిణి నుల; క-యట్ల యా. 

(అ మగోంిగిం బొదువంగా గమకించినం జూచి యుద్దతిన్. 802 

. ఆరఘునాయకుండు జన కాత్త్మ జ క ట్రభియంబుం జల్చీ యా. 
“ చాపణశావనిం బదరి తమ్మునిం గన్లొని ానృ్ఫశంస ని 

భ్లూూరక చూచు చుండ దగ దుర్వోసుత న్చెదరించు చున్న ద 
య్యా లె శితాసిధార రన మారం దీని విరూపం జేయుమా, 808 

యయ లవృణుండు బా రృణఖయొక్క_ కర్ణ నాసమును వేదిందుట, ర్రుద్దుధా 

చ, అన విని అవ్మణుండు భయదాకృతి ఖడ్గము కేల బూని యూ 
దనుసుత కర్ణ నానిక ముద గత గోనినం బ్రావృడంబుద 
థ్యనిగలి చేడ్చుచు న్రుధిరధారలు గె అంగ ఫఘోరరూప య్ 
తనదువిదాపతా గతికి దక్దయు( గుందుచు లజ్జ వుట్టగన్. 804 

ఉ. అక్కడం భోసే శీను గతి 'సంఘి9యె గావాతి భూతధాత్రి యుకా 
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గక -దలంగం చాతి ఫఘనకాయు దురాత్తు తు మహో గృనర్భను 

నక్కనిజేనిం సూరత ర రాత ససంఘసమాా, వృతు న్లరు 
సోక్కు_న జానీ తత్పరిసరంబున వ్రాలె మహోల్కవై నడిన్. 805 

శే, ఈకరణిం గర్హ నాసవిహీన యగురు, ర క్షధారోతీ తాంగ యె వ్రాలి యున్న 

భగినీం గన్లాని యిట్లని పలికె రాత్రి, చరకులసరోజనిసవహా సకపండు కురుండు, 

డ్, లె మ్మిటులా రవె కళవళించద శేట్రకి సంభ్రానుంబు వో 

కమ్మును మోవాము న్విడిచి గృక్కున నీదురవస్థం జెప్పు నా 
కిమ్మయి నీచు ముక్కు_ సెవ్రు తెవ్వండు గోసి విహాపం జేసె వ్య 

కమ్మగ సర్వము నైలియంగా వినిపింపుము చింత మెటికిన్. 807 

చ. ఎజులగక దుర్నిషంబు మది నెన్వండు గోల జూచె గుండలి 

నరమునం గొను నెవ్వం డలకాలుని నెవ్వం డెదిర్చె జచ్చులో 

నుణుకం దలంచె నెవ్వీం డెవం డొ ప్పె గళంబునం గాలపాళ మి 

ట్లురిగొన నెవ్వం డాసనొనె నుద్ధతి మృత్వువుకోడివె రమున్, 808 

చ, స్థిరమతి నాకు వి ప్రియము సేయంగం జూలినపీరు నుర్విలో 

నరసినం గాన మిప్పుడు నరాసురడై వతపన్న గాలిలో 

నిరుపమబాసహూువీరిమున ని న్నిటు పట్టి విరూపం జేయంగా 

వరుస సమరం డై నబలవ త్తరుః డెవ్వండు వాని. జెప్పుమా, 809 

ఉ. హెచ్చినకోపవేగమున నిప్పుడె దారుణబాణసంహతిం 

జెచ్చెర వానిగుండియలు నీంచెద నెమ్ములు సర్షీమర ముల్ 

ధ్ర చేరో దచ్చరీరరుధిరంబులు కాలగిలు గట్ట 6 చేసెద 

న్మచ్చర మంకురదింపం బ్రసభంబునం బువ్చైదం గాలుప్రోలికిన్ , 8[0 

క ఫీసేరథరమున నరి నొక, తాంకునం గూలంగ నేని తక్పిళితముచే 

నాంకలిం దీర్చెన గృక్కు న గాకోలూకో గృజంబుకం౦ంబుల కాబిన్. 811 

శే, రాజహాంసంబు వేగ నీరంబుః జోనర గలనీ యున్న త రంబు నాకర్ణ ౯౩౦బు 

సేయుగతి వానిప్రాణముల్ నిత్రశిలీము, ఖముల నాకర్షణ మొన రుం ప ాటెనేంయు 

క, కదనంబున. నావే నటు వెదువం బడిన దిపునిం బ్రోవ బురకహూతాది 

త్రీదశవరు లైన శ క్రులె, విదితేంబుగ వాని తెజుంగు వివరింపు తగన్, 818 

ధ్టుర్దు శూర్పణఖ తేనదుగఖంబును ఖరాసురునితోం జెప్పికొనుట. శ్రురుం- 

న. అని రణా గ్రహోదగవ్యగ్రాయమానమానసుం డై ఉ పలికినఖరాసురుని వాక్యం 

బులు విని కోళబాప్పథా రాపూరితముః కు యే నూర్ప్చుణఖ యి ట్టని యె, gla 

చ. తరుణులు సూపవంతు లతిదాంతులు మూల ఫలాశను లను 

ల్బరసిజపత్రలో చనులు సౌమ్యులు దాశరభు ల్స ఏధర్యకీ 
లురు సుకువమవూాకు అద్భుత బలు స్ప్రనవల్క_లు అన్నదమ్ములు 
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నృరసులు రానులక్షణులు నాం గల రిన్షణు దంకకొటనిన్, [| 

నే ఘనరాజ చిహ్నాకలికులు, సనయులు నంధర్వరాజసము అగువావ్ర 

న్లనుంగొని కేల్పులొ మనుజులొయని యే నరయంగం జూలనై తి నురాక్రి, 3 
4, 'వారిలసదిగ్టిహోరములు వారివచోరచనాచకముక్శ తుల్ 

వారిమనోజ్ఞ 'వేషములు వారిసము గృ పటు ప్ర'తాపముల్ 

వారిపరా క్రమ కనుము వారిశరాసననై పుణంబు నె 

వ్వారికి లేవు ముజ్జగమువారలలోపల నేమి చెప్పుదున్, వ్ర 

తే, దంతియుగమధ్య గత నాగ కాంత బోలి, దినని శాంతరగతసంధ్యయ నం? చా 

నడునుంగాంచనమణిభూష ణ్ర భూమి, తాంగియెయున్నయొకచకోరాత్న్ ౫౦, 

కం వఏినువూ కాంతనిమి త్తం, బున న ్ననోర్వక భయదరకూపమున నను వెసలో_ 

గొని వారు శాతఖడ్షం, బున గోసిరి గినిసి నాదుముక్కుం జెన్చలున్. క్రి 

కో మాయన్న ఖరుడు విన్నను, మిోయుసుజున శేరు వచ్చు మోందెజ్ంగ చును 

డీ యన్న ఏనక జోసము, సేయుచు న న్నంగవికలం జేసిరి కడిమిన్. కి 
ఉ. ఇమ్మెయి నాదుముక్కు సెవు లెవ్వండు గోసి వియాపం జేసె వాం 

డిమ్మహి వీదుచాణముల నెన్నండు గూలుం దదియర క్షపూ 
రమ్మును దానిశోణితముం ద్రావంగ నెన్నండు గల్లు నాకు నీ 
యుమ్మలికంబు నేర్పు ముసురో త్రమతోడ జనించినందుకున్. లి 

చ, అన విని దుర్శదుండు ఖరు6 'డంతకుకై. వడి? బేర్చి క్ర క్ర ద్దుండై 
విన విన నష్టే 1 వింత పృథిపిస్టలిం బుక్తై 1 ఫరాసురానుబ 

న్మనుజుం డొకండు నట్టుకొని మానము గోల్పణం గర్హ నాసముం 
దోనిమి వికాపం జేసె నహ దోర్చల మెంత న ఫఘనంబు వానికిన్, త 

వ, అని పలికి క్రోధమూర్భావిశేవంబున మై మె మణిచి రణలంపటుం టై యన్న లి, 

వివుతుండు, క్రై 

క, పదివేల మదగజంబుల. కదుపునకుం గలబలంబు గలరావేసులం 

బదునలుగురం గనుంగొని కనృళలొదనంగ నిట్లనియె ఘనరవో గ్రరవమునన్ . కి 
-ంరుర్దూ ఖరుండు కీ గ నవన్నానులం జంప జకతుర్షళ రాక్షసుల బంపుట, శయం 

ఉ. ఎవ్వరొ వురక్తున లిక జ్ వొక యింతియు. గూన్వున దండకాటవి౯. 
దవ్వుల నున్న వారంటు యుద గ బలంబున. గట్ట మోర లా 
మువ్ర్వర ప్రాణము 9 లాను డమోమకశరంబులం* జుప్పనాతి తా 
నవం ద త్రనూరుధిర మంతయు డావాము దీ గ్రోలెకిన్. 8 

వ. మదియభ నివి యగుకళూర్చణ ఖయభిప్రాయం పి బున్నది గావ్రన నవ్వు మ్స రుల 

ధించి మోరు దీని సఫలంబు గావింపః డనీ దండధరుండునుం బోలె నాజ్లాః 
చిన నన్నిశాచరులు వాతవ్రేరితవలాహకంబులుంబో ౭ శూర్చుణతోాదచర్ని 
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మార్లంబున రయంబునం జని పర్ల శాలామధ్యంబున సీతా లకు ఇసహితంబుగా 
సుఖాసీనుం డై యున్నరామునిం జూచి సముదగ తేజుం శగుటవలన వనదీష్టీ 
పంబులు దీ ప్పవహి హ్నీం బోలె నమ్మహోను భానుని క చూడం జాలక నివ 
టీపడి రివి్టధొంబున శరార్పణఖాసహి తంబుగాం జనుచెంచిన తుద రాతసులం 

జూ-చచి రాముండు దీ ప్పతేజుం జె డై నలకత్ష్మ ణున క్ ట్రనియె. . 826 

క, మనచేత భంగపడి యీ, దనుజాంగన యీరసమునం దనవారిని దో 
డాని వచ్చె వీరె నునతో, నని సేయ వచ్చి నార లసురులు కంక. 827 

క, ఒక్క. ముహూర్తము జానకి, నిక్కడం గాచికొని యుండు మే నిపుడు సుధా 
భుక్కు_లు మెచ్చంగ శ్రే ద్రేల్మిడి, రక్కసులం ద్రుంచి వైతుం బ్రదరప్రవాతిన్. . 

ఆ, అనిన నట్ల కాకయని 'రక్మణుండు నీయ, కానయె రాము! దంతం ౫ గనకవలయ 
చాప మెక్కు_వెట్టి చటులమాారీఏ నాడ, మెసంగ వారిం జూచి యిట్టు లనియెం 

6. మూలపఫలోపజీవ్రలము పుణ్యచరిత్రుల మాజి నంతకుం 
బోలుదూ మన్నదమ్ములము పుత్రుల మాజికి శస్ర్రృసంపదల్ . 
(గాలుచునుంకు మాకు నుము ఇ రాముడు లత్షణు6 డందు రీ వినీ 

లాలకతోడం గూడి ముద మారం జరింతుము దండ కాటవిన్. 8830 

క, మునులని యోస%గంబునం ద, ననికంటకు లైనమి మృమోఘాస్తముల 

నునుమాడుటకై మయూకాం ,చేనభూమిత కార్త కంబు జతనం ౭ బయ్యన్, $881 

అరుదు ఖర్రే కి షితు లగురాతృసులు రామునితో యుద్ధము6 జేయుట. చ్రుత్తుం 

ఉ. ఇమ్మెయి మాపయిం దొడర నేటికి వచ్చితి రు గ్రభాంగి విరా 
కీఘ్మపీ జీవి కేచ్చ గల చేని తొలంగి చనుండు గానిచోం 

గమ్ మదీయవా _స్తగత కార్ముకము కనిశాతబాణపా 

తమ్మున నాజిలోం దునిమి తప్పక యిప్పుడె తీర్చి పుచ్చెదన్, 882 

చ. అన విని యాచతుర్దశనికాటులు దాగుణళూలపాణు లై 
నునతరకోప'వేగమునం గన్నుల నిహ్వలు రాల రక కలో 

చనుం డయి యున్న రాముని విశాలపరా కృమసోమునిం గనుం 

గొని కఠినో క్రీ ని ట్లనిరి కోపహాుతాళుండు ప్రజ్వలింపంగన్. 388 

చ, దనుజకులో 'త్రముం౦డు రిపుదర్పహారుండు ఖరుండు పంప ని 

స్థ సనమరంబునం దునుముం గాం జనుదెంచినవార 'మిందటిం 
'జెనకంగ నీకు నొక్కనికిం జెల్లునె యించుకసేపు నీవు మా" 

మునుమున నిల్చి పోరుము నమున్న తన _్ర ము తెల ల్ల మయ్యెడిన్. 884 

శా.అస్త స్మృద్ధొోోరకర పు ము _క్రపటుకేస్తై నమ్ము లొక్కుమ్మడి - 
నివే స్మేరోద్ధత భంగం చాంకి తనువు న్ఫేదింపలా దారుణా 
ఫస్మారంబున వీరము న్విడిచి తద్చాణానలజ్వాలలకా 

65 
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భనీ భూతు వయ్యె దీవు విను మాప్తాగల్భ మిం శీటికిన్, 88ర్ 

చ, అనుచు మిడుంగుటుల్ సెదర నందజు శూలము లొక్క_ పెట్ట రా 

మునిపయి వై వ నమ్మనుజపుంగవుం డుగృతం జాః పళింజినీ 

ధ్వనులు సెలంగ నన్నిటిని భ రృవిభూపితసాయకంబులక్ 

దునియలు గాగ భూలముల6 ద్రుంచి ధరం బడ సేసెను గృతన్. 836 

ఉ, అంతటం బోక యద్దనుజు లంతకులుం బలెం 'బేర్చి జానకీ 

కాంతునిమోంద న గతి గ్రావము లొక్క_ట వీచి నైవ న 
త్యంతరయంబున న్వసళరావాతి నాయుపలప్ర కాండ "వం 

తింతలు తున్క_ లై వెస మహీ స్థలి రాలంగ నేసి వ్రేల్మిడిన్, కలి? 

యుడు. (శ్రీ ఫీ రాముడు ఖర్చే ప మతు లై నచకుర్షళరామనుంసం జంపుట. శుషుం- 

జ్యా వల్లీ నవరించి దారుణభుజం7గాకార నారాచముల్ 

రీ దసంబునం గూర్చి నీకు ఫఘ్రగతిళుంభద్వి, కృమారంభుండై 

జేకం ద్రుండు నిశాతవ్వు, "ములరీతి నృుద్దలక్య శ్వవి 

చ్యావై దువ్యము విజ నేసె వెస నాజె న త్య ప్రతానంబు సై. 838 

ఉ. ఆరఘునాథుం డీపగిది నద్భుతదోర్చల వంత కంతకుకా 
“" మాజి జతుర్లశాసురులవిరాందం జతుర్లశ సాయకంబులక౯ా 

దారుణ భంగి కయ నవి తద్ధ నవక్షము లుచ్చి వీంపులక 

భూోరరవంబుగా వెడలి మోణితలంబున వ్రాలి నెంతయున్. 889 

క ఇమ్మెయి రఘుపతిశరపా, తమ్మన నయ్యసురవకులు దారుణగతి మూ 

లమ్ములు వోయినఘనవృ,శమ్నుల క్రి కియ ధరణిం గూలి చచ్చిరి నరుసన్ . లి40 

శ్చ శూర్నణఖ మనల ఖరునికడ కేగుట. శుశుంా 

ఉ. అప్పుడు చుప్పనాతి వెస నంతకగోచరు తై నదై తులం 
దప్పక చూచి భీతి మదిం దట్టుకొనంగ విఘూర్హ మాన యె 
యుప్పరపిది నార్పుచు గయోాద్లతి నేగి ఖరాంతికంబున౯ 

'చెప్పర మైనకోకమున దీనత వ్రాలె విషజ్ణరూప మొ. . 841 

వ. ఇట్లు కించిత్సంశువ్యు శోణిత యె మై నిర్యాసనహిత కై మైనసల్లకి యునుంబో లెం దన 

మలం బడినదాని సర్వరా వసవినాశంబుళొజుకు న సమాగత మైనదాని ళూ 

ర్పణఖ నవలోకించి ఖరుండు క్రోధంబున ని ట్లనియె, హోం 

క నీకు బ్రియంబుగ నివు డ, సోకభజావిక్ర, మోదతుల దనుజుల నే. 

ఫీకరులం బంపితిని నీ, ప్ై. వడి బరితవించే 'చేటికీ-యరలన్. ఎ 843 

క. భక్తులు నా కనిళం బను, ర కులు సంగరమునం దరాతులం గడప డ్ 
న్నకు కులు మనపదునలుగురు న క్రంచరు లేల చుప్పనాతిరొ సగవన్. 344 

ఉ. నాకకులద్వి పే వేంద్రమృగ నాథుం డనం దగు నేను గల్లంగా 



ఆరణ్య కౌ ౦డ ము, 

నీ కిటు దుగఖ మొందం దగునే యహీకె వడి వేస్టితాంగి వె 

శోకము మోహము న్విడిచి సుస్థితినిం దగ వైన కార్యము 
న్నాకు వినంగం జెప్పుము భఘనంబుగ నిప్పుడె దీర్చి పుచ్చెదన్. 

ఉ. నా విని చుష్పనాతి నయనంబుల న శ్రులు గ్రృమృుదేర ర 
కోవిభుం జూచి యేమి పురికొల్పెద సంవ్భాతకర్ష నాస నై 
యీపిథి సిగ్గు మాలి యొకహీా హనమనుమషుర్ణని చేత నీకడ 

న్గావని చెప్పం బా లయితి నొకరిపూ త్తమ సారెసా రెకున్, 

చ. తొలుత నమోఘవఏీర్యులం జతుర్లశరాకుసవీరుల నము 

జ్ఞ ప్రలగతి నీవు పంపం జని వారలు రాముని రా దృమూర్తు లై 

చలమునం గిట్టి వాండి గలళ _స్ప9పరంపర లొక్క_ర్తిగాం 
గులగిరిమోంద్ మేఘములు క్రూరత రాశనులట్ల గప్పినన్. 

చ. అలిగి మహో గృకోపమున నవీ యుగంబున, దా మ్రుదీధితు 

'ల్పెలంగ ల నారఘూ. తృముం డ శేషచతుర్దశ దై త్య వర్షము౯ 
జ్వలితచతుక్షశా స్ట సములం జావంగ చేసిన వారు వెద్దకొం 

డల క్రియ ధాత్రి త్రం గూలిరి కడ ల్వీడి మోయ శీమి చెప్పుదున్ . 

దుర సార్వేణఖ ఖరునితో రాముని పృథభాఐంబు6 జెప్పి దుగిఖించుట, ధ్రైధం- 

క, ఈకరణి నొక్క వ్రేల్మిడి, నాకారులం జంపినట్టి నరనాథునీయ 
స్తోకబలోద్ధతిం జూచి వి, తాకున భయ మొంది యున్నదాన జితారీ, 

క. దానవులనిధనముం గని, యే నాతనిమోల నిలువ కెంతయు భీతి 
న్గ్లానక నిను శరణము గొన దీనానన, మరల నేగుదెంచితి నిటకున్ , 

మ, శరసంధానము సేయుచోం దివియుచోం జాపంబు సారించుచో 

'నరిమేనం గుణి వెట్టుచోం గడంగి ప్ర త్యాలీఢపాదన్థుం డై. 
పరుహోగ్రా స్త సము తేయుచోం బరులదో ౭ ప్రాబల్యము ల్మ్న్బుచో 

ఖరుండా యాతని నేర్పు నెవ్వరియెడం గానం ద్రిలోకేంబులన్, 

క ER కై కావడీం బదున లువ్రర, రక్క_సులం జంపి వివప రాముండు నాతో 

ముక్క డిరక్కి తక్కిన, రక్క_సులం గొనుచు వేగ రమ్మని పలికెన్. 

క, ఆమాట చెవికి సోశిన, హోమిక నోనాడి నేంటి కసురులసే త్తం. 

5్1ర్ 

‘846 

847 

4 

849 

850 

భీమాడి,. న లాయె గ,దామనుజున కనుచు. జి త్త మలనుట నొం' దెన్. గ్రా 

క. నీ కొకని కేల లోకా,నీకంబుల కైన వాని నిరుప రుశౌర్యో 

ద్రేకం బొకించు కె కైనను, ఆ శ్రాకటధృతియు క్తి కి సె ంపరా దసు చేందా 

చం పలుకులు జేయు నేల రిపుభంజన యిప్పుడే వానిమిందికిం 

జలమున నెత్తి పోయి పటుసాహాస సి కను రేఖ దోంపంగా 

బలువీశిఖంబులం బొదివి బ్రాణము చొకిన గానీ నీకు ని. 

(6 
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చ 

శ్చల మగుస_త్త్వము న్యశ మసహ్టపరా క్రమ ముర్వి నిల్చునే. రిర్క్ 
దనుజనరేణ్య నాకు బ్రమదం బొనగూర్చం దలంచి. చేయడు నీ 

పనుపున నేగి రాత్షసు లపారబలుం డగువానిశ క్లిచే 

ననిమొన6 జచ్చి రట్టిరిపు నంతము నొందలం జేయ చేని వ 

డనిశము భృత్యఘాతుకుం గటంచు నిశాటులు నిన్ను దూజ శే, 956 

చెలియలిముక్కు_నుం జెవు లని ప్రహాతి న్లైగ గోసి భృత్యుల 

న్పలియురం సొందజుం దునిమి "హూహుబలోద్ధతిం గ్రాలు చున్నయా 

తులువను బట్టి బల్లతేల దోర్చలళ_క్తి కి వధించు టుండనీ 

ఓలిచిన. బోవ కున్న నడుం ఇం పొడం గూాడునె శౌర్య శాలికిన్ . లర్... 

రాతసకంటకుం డయినరాముని నాతని నితమ్మునిం జకో 

రాణశీని జానకిం దునిమి యన్నరొ నా పగ దీర్పు మింతకు 
న్హతుతేం జూల వేని ఖర దానవచేఖర నీవు చూడగా 

నీత్షణమం బె చత్తు మన నేటి కింక న్పరివారు నవ్వంగన్, 858 

. అమరవిరోధి పగిది నైన రణంబునం గిట్టి యన్నరా 
ధముని సతీస సహోదరయుతేంబుగ? జురిపక్ యుంటి చేని ని 

క్క_ముగ ధరిత్రి లోన మునక కర్భారవంశము నెల్ల నేక కా 

లమున వధించు నింతకుం దలంచినవాం డీయ నంతం జేయండే, 8ర్9 

. నుజియు రణశిరంబున శాముని నెదింంచి పోరాడునట్టివీరుండు ముల్లోకం 

బులం 'దెవ్వండును లేడు నీ వల్పపీర్యుండవు నిసృత్వుండ్వు నిభ్యారోవితవి క క్ర 

ముండవు భూరమోని వని యూహించెద రామునకుం గలలేజంబును శ క్రి 
యు నీకుం గలి” నేని దండకారణగి వాసి మైనయతని జయింపు మంతేకుం 

జూల వేని బంధుసహితీంబుగా జనస్లానంబు విడిచ యొండుకడకుం జను 

మిచ్చట నుంటి వేని రామ జేజోభిభాతుండవై రయంబున నశింపం గలవాడ 

_ వారాముండు కేజస్సమాయు క్తుండు వానితమ్ధుండు మహోపీర్యుండు వారిరు 

గో 

వురు వహ్న్మారుతకల్పులె వెలుంగుచున్నవారు. £60 

అని ఖరునకు మది రోసము, జనియింహగ ని నిట్లు సెక్కు_చందంబుల ధూం 

ర్పణఖ పురికొల్సి హూస్తంబున నుదరము మోందికొనుచు బోరన నేడ్చెన్. 

. ఈరీతి ఛళూర్పణఖ చెం బేరితుం డై ఖరుడు భయదవేషంబున నా 
కారులనుధ్యంబున ద , ర్వారోద్ధతి దాని జూచి గృవ్మణం బలికెన్, 869 

రుడు ఖరుడు తోను రామాదుల6 -జంపెద నని శూర్పణక నూరార్చుట, తం 

. భవదవమాన సంజనితబంధురరోవము నెమ్మనంబునం 
దవిలి బహాప్ర, కారముల దాల్పల నాకు నళక్యు మయ్యె నా 

పనిధరుం జై సనాయదుటం జ స్తుతి కెక్క_యడు హీ,నమానన 
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స్తవము సహింప నోపుదు నె సారెకుం గర్హగలోరభంగిగన్ . 368 

G, ఇంత దురంతచింతే వడ నేటికి రాముని సానుజంబుగా 

నంతేకసషాదనంబునకు నంపెద నాకముహూ ర్హమాత్ర, పా 

చింత దొజుంగి యుండు మటు చేసిన పిమ్మట నాజిభూమిలో. 

_బంతము మోిజుం దద్రుధిరపానము జేసెదు గాక రాక్షసి. 861 

వ 

రుడు ఖరుండు యుద్ధమున కంతయు సన్నద్ధము చేయు మని యాజ్ఞాపించుట. చుస 

మణియు నారాముండు స్యకీయంబు ల నవిధాపరణాదిదుమ్మృతం బులశోత 

వాతుం డై యున్నవాం డప్పుడు మద్విశిఖతాడితుం -తై ప్రాణంబులు విడువం 

గలండు శక్రాదిదిగీ కులకు వాడయభ ల్లం బైన యేను ను_ర్హృమాత్ర్రుం డ్రైనరా 

ముని సరకు గొందుచె మళ్చ/బలపర్మాకృమస్తకారంబు నీవె విలోకించడ విని 

పలికి రణశోత్వాహూదుర్ష రుం శగుఖరుండు వై. రిఫీషణుం డై నదూహణుం శనుసే 

నాపతిం జూచి వుచ్చిత్తానున ర్తులును శీమవేగులును సమరానివ ర్రులును నీలజీ 

మూతవర్షులును ఫఘరోరదర్శనులును గూ9రకర్యులును లోకహింసావిహారులును 

సముద గ తేజులును శాగ్లూలదర్చులును గంభీరాట్టహాసులును సీషణఫఘోషులు 

ను తేజోబలసముదీ స్థుల్లును మహాసతగవంతులును దుర్నివారులు నగుచతు 

గ్రశసహాస, రకోవీరుణ యుద్ధంబునకు సన్నద్ధులం గావింపుము మజియు సర్వా 

యుధ పరిష్కృత౦బును మేరుశిఖ రా కారంబును ముణికాంచనభూమికంబు. నగు 

రథంబు జవనాశ్వుంబులం బూన్ని కట్టాయితీ౦బు సేయింపుము దీర ంబు లైన 

_ వాపంబులును దిగ్మంబు ఆ నశరంబులును డృఢంబు లై నతూణేరంబులును 

నచ్చిద్రంబు త నతనుత్రాణంబులునుజి క్రంబు లైన ఖడ్డంబులునునా నావిధశ కు 

లును సుందరస్యందనో పరిభాగ ౦బునం బెట్టి ంపుము రాశ్సకంటకుం డె నరా 

ముని నధించుటకు మహాళ్తు లగుపౌలస్తుష్ణుణలో న చేను బ్రథమకూరుండ నై 

తల మిగిలి సంగ్రామంబునకుం జనియెద నని పలికిన నతండు తద్వచన ప్ర కారం 

బున సర్వంబును సమకట్టి తానును సనురసముత్సాహవిశేషంబునం గట్టాయి 

తం బె పొడసూవీన. 865 

శబశాశగ్టీయు కంబు చారువై డూర్యుకూబర మసం బాధంబు భర్యశ్ఖరి 

శిఖరనంకాశంబు చిత్ర భానునిభంబు చటులహే మరథాంగ సంయుతేంబు 

' సంకతతణబారు కాంచనభూపణయుతంబు సౌవర్ణ కింకిణీసంకులంబు 

సీ, 

రణితఘంటాసుందరము ధ్వజని(స్ర్రీంశ సంపన్న నుగుఘనస్యందనంబు 

. నెక్కి. కౌర్యంబు దిక్కుల. బిక్కటిల్లల దన సముచిత శేరి భాం కార వుడర 

సమరదోవాలి యె జనస్థానసీమ, గదలెం దేజోజిత ప్రభాకరుడు ఖరుండు, 

_ ఎర్భుర్థు ఖరుడు సైన్యముతో జనస్థానమునుండి వెడలుట, శురురా 

సంగరరంగానువంగశా త్రవచేత్రభీషణుం డన నొప్పుదూ షణుండు 
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భయజీమూతీగర్లా సముజ్జ ఎ్రంభణభావణుం డన నొప్పుదూవణుండు 
సంగ్రామముల యందు భక్రాదిఖీకరఘోమణుం డన నొప్పుదూషణుండు - 
సకలనిశౌాటవంశ ప్ర ప్రదీపకశిరోభూవణుం తన నొప్పుదూపషణుండు 

ఆ. ఖరుని నెంటం జనియె ఖరములం బూన్చినృ్యయరద మెక్కి దిక్కు లదర౦ బ్రళయ 
శ కాలపొరిధరముకై వడి నార్బుచు, దితిజైసె ఏ న్యవదనలిలక నుగుచు. 867 

వ. ముజియు గణాముసలముద్లర భిండి వాలకర చా లతోమరపరశు పట్టిన ప్రాస సరశ్వథ 
చృకృతూలకుంతమురి కాదినానా సాధనంబులం 7 సేసి వెలి “ఏరిస్న మహోస 
ముద్ర౦బుచందంబున నుప్పాంగుచుం బరస్పరవీరాలాపంబుల నుత్సహిొం 
చుచు రోదోంతరాళంబు నింక నార్చుచుం ._జతుర్ల ర్ల శసవా స సంఖ్యాతం బగు 
ఫఘోర్షనర్తాయుధధ్వుజం జై బై నరావ్,సససె న్యంబు సమరోత్చావాంబున దూప. 
ణఅునివెనువెంటం గదలె నప్పుడు తదేయచరణముజ సముద్దూతమహీ హాపరాగ ౦బు 
వానావిధనాదంబులతోం గూడ గ౫ నంబున కెగసె నివ్విధంబున ఖరుండు సేనా 
నుం త్రి దండ నాథపురస్పరంబుగా రణంబునకు వెడ లి చి త్రీతమత్స్యపుష్పద్రుమ 

ణే లచంద్ర , నూర్య కాంచనపటీ సంఘ కారాగ ణాభిసంవృత్ం బైనరథం బారో 
హించి సూతు నాలోకించి రథ౦బు రయంబునం దోలు మని యాజ్ఞ వీం 

చిన నతం డతనిచి _తంబుకొలందిం బగ్గంబులు వదలి వాయుజవంబు నలఘోట 
కంబుల డజాంటించి ని తనసారథ్య నై పుణ్యంబున రథంబు. దోలీన, 868 

నీ, కాంచన నేమిసంఘట్టనంబునం దో c బెనుగట్టుశీల లెల్ల పండి గాం 

గనకధ్వజా ౫, x సంఘుటితప లు వ ప్రభ రజనభాతమున్ చే.ఘుసమితి పాణి 
బటులఘోేటకఖురపుటభుట్టనో ద్ఞూతధరణీపరాగ మంబరము నిండ 
గనకఘంటాఘుణంఘణనినాడంబులు న దిక్క_రికోక్టము ల్వ?క్కలింప 

కే, గగనమునం జనురవిశతొంగం బుపగిది 
లోచనంబుల కతిదుర్చిలోక మగుచు 

శీఘ్ర భరమున శేషుండు శిరమో నంప మ 
గాథరయమునం జను చుండ ఖరునిరథము. _ 869 

రుడు ఖరుని సై న్యములో దుర్చిమి త్రము లగపశడుట. ద్రుతం 

వ. ఇవ్విధంబునరి జనుసమయంబున ఖరాసురున కరిష్టసూ చకంబుగా గర రభధూ. 
_సరంబు లై నమేఘంబులు ర _కృవర్త౦బు గురిసె ది వాకరమండలంబుచుట్టా రుధిర 
పర్యంతం “జై చె యలాతచ క్ర పతిః వం ul నీలపరివేషంబు దోంచె రథంబునం 
బూన్చినహయంబులు మహో క వేగంబునం బోవ్లచు నాకస్మికంబుగా ముందలికి 
య గ్లతిలం బడి యె సముచ్చిత శే పొమెడరిడం బె నధగ్టేజంబు నాక్ర మించి 

మహాకాయం బగుగ్భ ధ్ర, ౦బు చారుణప్ర, కారంబునం గ నుపక్సై జనసైన సమిా 
. పంబున మాంసాదంబు లగుఖ గమ గరబులు విస్వరంబుగా ఖరస్వనంబులు 

ul 
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సేయు చుండెం బ్ర భిన్నగిరిసంకాకంబు లై. నోశితతోయధరంబు లె భీమంబులె యా 
వలావాకంబు లా కాశంబు నిరవకాశంబు గావించె నుత్చౌాతవశంబువలన జూజ్వ 

లమానంబు లె నదిశలయం'దు ఫఘోరంబుగాం దిమిరంబు గవిసెం భాతరకా 

లంబునందు గగనంబు సంధ్యాకాలంబునందుం బో ల కతజార్షవశ్తాభం బై 

యుండ గంకగోమాయుగ్భ ధ్రంబులు ఖరున కభిముఖంబుగా నజుచు చుండ 
_ శివాగణంబులు రణంబునం చదపజయంబుం ెల్పుచు దుర్నిమి త్త దృష్టాంక 

భూతంబు లై జ్వ్రలో డ్రారిముఖంబుల చేత బలంబున కభిముఖంబుగా రోద 

నంబు సేయు చుండె సూర్యునిసమాపంబునం బరిఘసన్నికాశంబు తై న 
కబంధంబులు దోంచి నపర్పుకాలంబునందు స్వర్భా నుండు భానునిం బరి 

హించెం త్తు తికూలంబు లె వాతంబులు సుడిసె సైవాకరుండు నివ్ప9భార 

డయ్యెం బట్టపనలు ఖదోోత సన్ని భంబు ల చుక్కలు ఫౌడిచె లీనమిోన 

విహంగనుంబు లై కములాకరంబులు చూపక్టై విగతపుప్పపషత్ర ఫలంబులై పాడ 

పంబులు యా డుపడి యుండె వాయువులు gy జలధరధూసరం బె నరజంబు 

సుడిసె మేఘంబులు లేక పిడుగులు వడియె శారికలు విచి కూచి యని యసుఖ 
కరశబ్లంబులు వలికె సాగరపర్వతకాసనసహికంబుగా మహీచ్చక్రంబు చలించి 
న ట్లయ్య రథస్థుం డై నఖరునిసవ్య భోజంబు చలించెం గంఠనాదంబు మీనం 

బయ్యు నేత్ర రబుల నశ్రువులు గృమ్మె లలాటంబునందు వేదన వొడమె నిట్టి 

మహో త్రాతేంబు లనేకంబులు వొడమినం జూచి ఖరుండు ప్రవాసించుచు 

రాక్షనుల నవలోకించి యిట్లనియె. 310 

ందుయ ఖరుడు దుర్శిమి_త్రీంబులం జూచి పృహసించుట. శ్రుశుంా 

క. భూచితిరె నున కమంగళ, సూచకములు పెక్కుగతులం జూడ్కికి శ్రేం గ 
తోంచుచు నున్నవి సర్వత, మోచరవగులార దుర్నిమి త్రము లై నన్. 87 

క కడిమి గలళూరవరునకు, మిడుతశకునము లివి యడ్డ మే పగతుని మై 
బడి తునుము టంతె కా కిటు, పిడుగున కాక వారఘూల పృథివిం లచే, 812 

క. నిక్క_ముగ నేను గినిసిన, నొక్క_ముహూ ర్తంబులోన నురుబాణములం 
జుక్క_ల నిలం బడ నేసెవం దక్కక నృుత్యున్రును బట్టి తల ఖండింతున్. 878 

క, వీరోత్సి కుం డగురఘు,వర్యునిం దదనుజునిం బట్టి వరబాణములక౯ 
వీర్యమునం ద్రుంప కిటకు న,వార్య గ కి౯ా రి త్ర మగిడి వత్తునె పెలుచన్. 874 

శే, పార్థివో త్తమసుతులవిప పర్టియంబు, కడిమి నెద్దానికొటుకు సంఘటిత మయ్యె 

నట్టిభగిని సమావాతు లె నవారి, రుధిరపూరంబు తమి దీం గోలు గాక, 

క. దురమున ము న్నెన్నండు నొక, పరాజయ మెజు౦గనట్టి ప్రబలుడ చెందుం 

గర మేను బలికి నంతయు, దిర మగు ని త్లెఅంగు నాకు 'దెల్లము గా బే.9816 

క, చారుణకులిళము: 7 కొని, మైరావణ మెక్కి. సురబలాన్వితుం | డై జం 
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భారి యనికి. బటి తెంచిన, వారక నధియింతు చెంతవారలు మర్తు స్టిల్. 817 
వ. అని యిట్లు దురాగృహంబునం బతికిన నాఖరాసురునివా క్యోంబులువిని మృత్యు 

. పాళావపాశితు ల రాశుససై న్య యోధులు సంతోవవిశేషంబున నతనిం 
బ్రశంనించి రాసనుయంబున స్యేనగామియుం బృథు గ్రీవుండును వివాంగముం 
డును దుర్ణయుంగును గరవీరాతుండును బకుషుండును గాలకార్తుకుండును 

. మేఘమాలియు మహాోమాలియు సర్పాస్యుండును రుధిరాశనుండు ననుపన్ని 
ద్దు మహామాత్యులు ఖచునిం జుట్టు ముట్టి యగ భాగంబునం జను చుండిరి 
మహాక పాలుండును స్టూలాముండును బ్రమాథియుం ద్రిశిరుండు నను నలువ్లురు 
సేనానాయకులు దూషణునివిబుంద చెసం జనుచుండిరి త్రెజంగునం గూడుకొెని 
రాశసవిర్య సై న్యంబు ఫీమ వేగంబున గృ హమండలంబు చంద్ర సూర్యులంబో తె 
రామలవమ్మ్ణులం గదియ నడిశా నిట్లు దానవ శేఖరుం డగుఖరుండు రథారూఢుం 
డె మహో మె న్యస మేతుం డై కోలావాలబహులంబుగా రణారంబు చను a యి దెంచుచుండ నప్పుడు రాత్ సవినాశ నార్థంబు సముత్సన్నంబుతె నదారుణమహకో 
త్పాశంబు అన్నియు విలోకించి రాముండు లవ్మ్ణున కిట్టనియె. 219. 

_ంధ్రైర్టూ రాముడు రాకసనాళక రంబు లగునిమి_త్రంబుల లత్ష్మణునకు( జూాపుటు. భ్రుద్దుం- 

చ. అసదృశ మై మహా భ్రాము ముహాధ్వని సేయుచు ఘోరభంగి నా 
కసమున నెత్తుకు బురియంగాం దొడలాక్షా వముజ్ భూన భంబులం 
దు సకలదుర్నిమి త్రములు దోంఛుచు నున్నవి యిన్నియుం గరం 
బసురవినాశసూచకము లై కనుష్టైడిం గంకె లత్మణా, 879 

ను, కనకాంశు చృట లీను నుచ్చితశకాభఘంబుల్ సధూనుంబు cl 
ఘనకోదండములుం జలించుచును సంగ్రా,రుప్రవార్ష౦బుతో 
ననువై_ యున్నవి నాదుదతీ ణకరం వాస కితో సారెకుకా 

_ భునభంగికా స్ఫురణంబుచే మన కసంఖ్య వేమముం బెల్పెడిన్. ౨80 
క. వనచరసౌమ్యుఖగంబులు, నున్యయమో,ల న నేకగతుల మన కభోయంబుకా 

డనుజులకు వినాశంబును, మునుకొని జెల్పుచుం గరంబు య సెడు వింకే. 
చ, అని యొనరింపం బోవుజనులందు గతాయువు లై నవారి యా 

ననముల నిష్ప/భతస్టము గనంబడు నిక్కువ మెన్ని చూచినకా 
మన కది లేదు నీముఖము మాను సుప్రభ మై ప్రసన్నమై 
గన నగుచున్న ద ట్లగుటం గయ్యమున న్విజయంబు గలైడిన్. 892 

కొ. మజియు ననేకవిధంబులం డజ చు నచ్చటం గన్న దారుణతరసం 
_ గరపదములు గనుస్తైడు, వరగుణ వున కిపుడు పో రవశ్యము గలుగున్, 888 

క, చునకు శుభనిమి త్లము లిప్కు డనేకములు దోంచు చున్న వటు గాన రణ౦ 
బున బగతులకుం బరాజయ, మసఘాత్త్యక మునకు విజయ మగు నిక్కముగన్, 
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దానవవీకుల సింహ ఛాగ్టనంబులు భూరిదండ తాడిత భేరీ 

భాషనంబులు శ్రుకిభయసం, భానములఖై (మోయ దొడలం దమ్ముండ వించే, 

సంగ్రామంబునం చాపడ దొలంగం దోచి జయంబుం గోరునట్టిపండితునిచేత 

భావికాలసంభ వ్యనిష్టంబునకు. బరిహారంబు క_్రర్తవ్యంబు గావున. SEI 

ఎరు రాముడు వీతత్రో షరిగు నాలో నుండు మని లతుణున కాణ్డైపించుట, ర్రైరుం- 

, ఎంత భూకుం డైన నింతితోం గూడి సం, గరము సేయ నాదు కడంగి నీవు 

వీతతోడం గూడ్ శిఖరిగవ్వూర మాక, యించి కాచి యుండు మింపుతోడ. 

కౌ దని మాజాడిన మ, శ్పౌాదంబులయాన యచట: దడయక త్వరతో 
ె బేపాతోడ నుండుము, పాదపసంభాతీయు క్షపర్వతగుహలోన్. 893 

. అనఘా నీవును ళూరు(డ, వనముపమబలయుతుండ వాజి నరులం గడీమిమెం 
" ౦ 

దునుమంగ దముండ వై నను, దనుజుల నే నొకండ చంపం దలంచితి బుద్ధిన్ 

అని నీయకొల్సిన నాలక్ష్మణుండు తత్ధ్ర ణంబ శరణజబాపంబులు గైకొని వై దేహీ 

సహితంబుగా దుర్ల్వమం బై నగిరికండరంబు నాశక్రయించె నంత రాముండు 

లక్ష్మణుని చేత మిక్కిలి యు _క్షకార్యంబు కృతం బయ్యె నని పలికి వహ్నిసం'కా 

న్ం మె నదివ్భకవచంబు దోొడిగి తిమిరంబునందు విగతధూముం చెైనవై శ్వా 

_ నరునిచందంబునం చేజరిల్లుచు మహానీయశరశ రాసనంబులు 7 కొని దిగంత 

రాళ ౦బు. నిండ గుణప్తణాద౦బు చేయుచు యున్దసన్నద్దుం డై రాతసుల 

రాక కెదురు సూచు చుండే నప్పుడు మహర్షి దేవగంధర్వసిస్టసాధ్యులు దిన్భివి 
మానాధి హూఢ్డులై సంగ్రామదర్శనకుతూవాపంబునం జను దెంచి యంబరంబున 

నుండీ పరస్పరంబు శుభాలాపంబులు వల్కుచు గో వ్రావాణులకు శుభం బగుం 
గాక నరగలోకంబులు భ్ దృవంతంబు లై యుండు. సక రాముండు ఏమ్లువు 

సరార్షసుకులంబో లెసర్వరాష నులజయించి వీజయల; మ్మే నధిగమించుంగాక యని 

యోవ్భశంబు "ల లై నభ్దవాక్యంబుల నమోఘంబుగా నాశీర్వదించు చుం 

బెక్కండ్ర రావసులతోడ్ నొక్క రాముం డెవ్విధంబున సంగ్రామంబుం గావిం 
చునో యని జూతకెతూపహాలు ల చూచు చుండిరి మజియు సంగ్రామంబునకు 

సన్నద్ధుం డై నరామునికౌద్రాకారంబు విలోకించి సర్వభూతంచులు భయ 
శ్రాంతచి'త్తంబు లై యుండె నప్పు డన్నుహానుభావుని యమానువం మైన 
రూపంబు క్రుధ్ధుం డగువిలయ కాలరుద్రునిరూపంబుకై వడి నతిభయంకరం బై 
యుండె నంత ఘూోేరవర్హ్మాయుధధ్వజంబును గంబ్లీరనిక్హ్యా$దంబు నగురాష 

సానీకంబు కదియ వచ్చా నపుడు, 890 

ధిర రాతమసవై న్యంబు రాముని (జేర వచ్చుట. ఉ్రుతుం- 

. దనుజులసింవానొదము లుదగ చల ద్ర ద్రథ నేమిఘట్టన 

స్వనములు వీరవాంకృతులు * చాపరణద్గుణటంకృతు ల్సట 

66. 
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ధీనులును శేరిభాంకృతు లవార్యము లై యొకరీతి నమ్మహో 
వనమున నుండి పె జ్లైెసలౌ వన్యమృగంబులు భీతి. బాజలన్, 89 

, ముటీయు నమ్మహోసై న్యంబునందుః 5923 

. పలువుటు బంటుపంతేముల బల్కైడువారు నిజప ప్రతిజ్ఞలం 

'జెలిపెడునారు ళూర్చణఖ చెల్పినకై వడి రాముచందము 

బ్రలయంగం జూచునా రనురకంటకు నేనె వధింతు మోరు ని 

క్చలముగ( జూచు చుండు డని చా కొడువారలు నైరి యందబున్. 893 

ఇట్లు బహాుప్రకారంబుల పిరాలాపంబు లాడుచు వెల్లి విరిసిననుహోసము ద్రం 

బుపోలిక ననివార్యం బె ఘూర్షిల్లుచు సంరంభంబునం గదియ నే తెంచి, 394 

. ఆరకుసై ఎన్యము గం, వీరుని ధృత చాపముఖ్యపృథుసాధనుని౯ 

ధీరుని “సతిళూరుని రసు, వీరుని. గనుంగొనియె విమతవీశతణఛభయదున్. 995 

ఆరామవిభుండును దు ,ర్వారం బె వనధిమాడ్కి వచ్చెడువిలస 

ద్రారుణరతీసై ఎన్యము, నార క్ష వ్రేమణముల నటు చూచి వెసన్. 896 

ఘోరం బగు కార్షుకమున, సారం బగునారిం గూర్చి చటులనిషంగ 
దా్ఫారంబువలన శరము అ, పారంబుగం దీసి కూర్చి బంధురభంగిన్, 397 
దనుజ వధార్ధ ము శోధం, బనున్రగ నంగీకరించి యల కాలహుతా 

శను క్రియ “దుశే పపోముం డై డై, పెనుపుగ వన దేవతలకు భీతి నొసంగుచున్, 899 

= నమమఖవారణసమయ, వేవీతుం డగుళమూల పాణిపె పెంపున రఘుహూ 

'రష్టితఫండు రాతసగణవధ, దీశీతుం డై యొప్పెందీ వ్ర కేడస్ఫూూ ర్తిన్, 899 

. దశరథనందనుం డటు లుడ గతరన్సుటథీవ ణాకృతి 

న్లశదిశలందు దీవ్ర వ వుగుదారుణ తేజము పిక్క_టిల్లం ఆహా ( ; 

రశమనుకై వడి వ్రాణశిరంబున నుండంగం జూచి సర్పభూ 

త్రసముడయం బిప్రూర్వ్పుజనితం బగుసాధ్వస మొందె న త్తజీన్, 400 

. కారు ర్ముకధ్పజభూహణకాండచి త్ర, వర్త ములచేత నపుడు దుర్వారనిర్ల 
శాక సెన్యము సూరో్యదయంపునందే, నీబఘునమండలముభంగింగ్రాలుచుండె, 

రురు రాతృనవిచములు రామునిమూ6ద కస త్రంబుుం బ వ బ్రయోగించుః ౨. చైర్డురా 

| ఇట్లు మండలీకృతీకోదండుండై. నిజ తేజో జాలంబుల కో త్ర వనేత్ర ంబులరకు మిజు 

మెట్లు గొలుపు చున్నరాముని. బరివారసహి తుం టై దప్ప లం జూచి ఖరుండు 

సమధిజ్యధన్వుండై. గుణప్రణాదంబు సేయుచు రామున కభిముఖంబుగారథంబు 

దోలు మని సూతు నాజ్ఞా పీంచిన నతండు తేదుచనానురూసంబుగా రయంబునం 

జే దోలిన నతనిం బరి వేష్టించి కాలజీమూతంబులకరణి గర్జించుచు రాతసు 
లందజు నేన నేన రాముని యి ంచెద నని వితుదులు పలుకు చుండి రిట్లు ఖరుం 

డు యాతుధా నముధ్యింబున రథస్థ సుం డై శారా 'అమధ్యుంబునం, బొల్చులోహి 



ఆరణ్య కాండ ము, ర్నిల్రి 

తాంగునిచందంబున నొప్పుచు దీ వం బగుబాణసవా న్రంబున రణదవర్టయుం 
డగురామునిం బ్రవారించి నింగి ఘూరిల్ల శీింహనాదంబు జేసె నంత భీమకరు 

లగురమోవీరులు నిగుపమాన తేజుం డగురామునిం జుట్టుముట్టి నిశితంబు లై. న 
గదా శూల పరిభుపట్టి సముసల ముద్ద రప్రానకరవాల భిండి వాల కుం కాదినానొవిథ 

సాధనంబులం బ్రవారించుచు నీ నీలవలాహకంబుల భంగిమహానాదంబులు గావిం 

చిరి మజీయు గజారోవాకులు మదపుకనుంగుల డీకొలికపి నిశాతతోవమురంబుల 
నంకుశంబులంబొడిచిరి రథికులు నానావిధసాయకంబుల. బ్ర, యోగించిరి సాధులు 

హాయంబుల దుమికించి నిిక్క్రింశంబు లడరించి రిట్లు పకండ్రు డ్కురక్క_సు లుక్కు 

మిగిలి "పెక్కువిధంబుల నక్క_జంబుగా శస్తార ప్రుపరంపరలం గ గప్పిన నీఎ జీవమా 

తంబులు గురియుకర కాశనివర్ష ఛారలకుం జలింపనిపర్వతీంబుకై వడి రాముండు 

సుస్థికుండై యాదారుణ ప్రవారణంబుల చేత భీన్నగ్యాత్రు ండ యును బ్ర 2 దీ పాళని 

నిపాతంబుల చేత వ్యథి కంబు గానిమహాచదలంబుకొరణి వన్గధితుందుగాకనాగ రంబ 
నదీసంభఘంబులంబోలె రాక్షస ప్రయు_క్షనానావిధశ స్తా స్త్రనిచయంబుల నిజవిళి 

ఖంబులచేతం బ, బృతిగృహించి తదియబాణతశసంజాలేర కథారాస్నవిత దేవం 

డై సంధాస్ట్రభ్ర పంవ్యతుం డై డె నసహా,స స్క క రునిచందంబునం దేజరిల్లు చుండె నప్పు 

డచేక రావ సువ చేతంబాదువంబడినరోమభ ద్రు, దు, నొశ్క_నివిలోకి కించి చేవగంధర్య 

సిద్ధసాధ్య పరమష్టులు విపొదంబు నొంది రంత, 402 

రురు రాముడు రాతునులమో6ంధ "నానా విధ బాణంబు ౪ (బ్రైయోాగించుట. చైరుం- 

నా ఆరాజాన్వయకుంజ కుం డపుడు ప్రత్యాలఢపాదస్థుం జై 
ఫఘరోరప్ర స క్రి య మండలీక కృతచలతో్క_ దండు. డై ఇచాపవి 

ద్యాయాథక్వము గానువీింపల రణన్యామైకదవత్వ మే 

పారం గాంచనపుంఖకాండములం బొల్పారంగ చేసె న్వడిన్. 408 

ఉ, చాపము శ క్రచాపముగ ౬ జండగుణధ్వని గర్జితంబుగా 

- దీపితీసన న్యణేవలయదీధితి చంచల గాంగ గ గ్రవ్యభు 

చ్రూపదవాగ్ను లాజుంగ రఘు ప్రవరాహ్వ్యయ కాల మేఘ వూ 

శాపరిపూ శ్తిగాం గురియ సా నిరంతరబాణవర్ష మున్, 404 

ఉ, దరడిమెయి నృఘూ_త్తము(డు దారుణదై తుల భండనంబునం 

_జండభుజూవలేపమున6 జంపంగలం డింక హర్ష సంయుతు 

ల్లం డనుచు న్లిగీశులకు గ్రృక్కు నం జెల్పంగల బోయినట్లు కొ 

దండవిము  క్రసాయకవితొనము లొక్కటం బరి దిక్కు_లన్, 405 

ఉ. రాముడు జన్టరంగమున. రాతేసుల న్వధియించు చున్నవా? 

డోమునులార యింక భయ "ముందకు డంచు నిరంతేరంబుగా6 

బ్రేమ సమ_స్తభూతములు పెద్దయు మైకాయుచు నున్నవో యనం 
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గా నుణిఘంటికాధ్వనుల గాఢగుణస్వన మొప్పె నవ్వనిన్. 406 

చ, తి త్రిదశులతోడ మున్ను పటుతీ న దృభుజాబలమవై భవంబునం 

గసన మొనర్చి చూచితిమి గాదాకా వారల చేతు లంత బె 

ట్రిదములు గావు తచ్చరపటిష్థత యే మన వచ్చు నంచు వీ 
రదనుజు లఫ్హు మెత్తు రలరామశరంబులు సోంకు వేళలన్. 4071 

శైల +? ప్రలయశాలోద గృజలధథరంబులనుండి పుడమి పె బడెడు బల్చిగుగులట్ల 

సద్య న్తమోనాళ్వటులఖద్య|ోతమండలనిర్లతోంళుకాండములరీతి 

తుయ'కాలరు ద్ర లోచన జాత సుముహో గ, సముద గ పావకజాలలగలి 

ంచుపారణ కర చరం కాలాంక కస ముదితా ం దండ రప 

ఆ, నతిదురా వారదుర్విషహా ప్ప ంకపత్ర కరాళవ శ్రంబు లైన 

'రామశరములు రాతస (1 నిగ జెందంజో పతండంబులగుచు నపుడు, 

చ. హరనయనాగ్ని వేండిబు మహాశనివాండిమి కాలదండని 

షఘ్టరతయు ప్రిదినీఘనః పటుత్వము స్మ_ందునిభూరిశ క్రిభీ. 
కరత ప సృతాప ఎహ'జగమును గల్లి రఘూద్వసాు హె ణజూలము 

ల్పరువడీ వరరాతసబలంబులపప CE బడియె న న్యహోేగ్ళ తన్, 439 

చ, ఇనకిరణాలికిం బొరన యీక సడాగతిరాక నె 

ల్బన వడ కర్ణి సై కతముః జల్లిన రాలంగ నీక ద దట్టమె 

దనుజవిము _క్రకాండములం డట్టుచు దిక్కుల రామకాండము 

ల్ఫునిశితభ ౦గి నిండుట యు జూచి సుర ల్వెజుం గండి రయ్యెడన్. 410 

ఉ. రామునిదిన్భ సాయకపరంపర దాయకునొ యంచు ఘోరసం 
' “తావుమునందు దైత్యులు ధరాగతప్తుణు తె భయంబున 

నోములు వొంచి వాల వారిముంగలి నవంతులభంగి నెరిగా 

కేమియు సేయ ే రయిరి యెంతేయు నివజపాటు ౫ గారంగన్ జీ ఖ్ జా 

చ, నలుబెస లా క్రమిం ంచి రషునాథునిచాపగుణచ్యు తాంబకా 

వలులు నిశాటవర్యుల నవారి స్టిగలి న్ల సునుమాడం జొచ్చి ని 

ట్లలముగC బర్వి వహ్ని ప్రక కటంబుగ నాత్ర ,శిఖాపరంపర' 

న్వలనిక శే తెజుం డై కడిమి “వే శలభంబుల నేర్చువాడ్పునన్. డన 

ఉ. మించి కకుత్ స్టనాయ కసవెం నధ నుర్గుణవిచ్యుతంబు లతా 

కాంచనపుంఖకాండము అకు వేంగరయంబునం బోయి ఘోరస 

క్షంచరకాయము ్వెస సగల్బ గళి దు ధిశాస్ట్రతేంబు లె 

యంచితభంగి మింట దహానాొరక్చులవై నడి నో" స్పె నయ్యడన్* --. 413 

సీ రథికసారథి కేతురథయుశంబులొ ముందరాచంనిభ స్యంద నములు 

"కాల జీమూాతే సంఘాత సంతెళంబు త్ర మమొప్పును త్తమహాగజములు 



ఆరణ్య కాండ ము. లలిత 

వస త్ర పజితమన?పవమానమాభవవావానంబులు సమిద్వావానములు 
టుకకొండలకరణి మేనుల గ్రైలి. ఆ విజ్ఞవీంగుచు నున్న పీరభిటులు 

క నుడిసీ రొక్రూక్క_ యడం చెక్కునులలమాక్కి 

£5 

దారుణా కారరామహ స్త ప్రశే_స్త 

చండకోదండనిస్పృతచటులకాల 

దండమండితకాండ ప్ర కాండమలిని. 41a 

రుడు ఖురసెన్యంబు రామునిపర్మాక్కమంబునకు చెజి6 గుపడి మరలిపోవుట. ర్రైర్దుం- 

. ఇష్టోధంబునం (బశ యసమయజంతుపారణ కళాధురీణుం డగుస్తాణునిపోలిక నిజ 
హేతివ్రాతభ సీ స్టీభూతసకలలోకనివహుండై నసంకర్ష ణాగ్నికై వడిం దారకాసుర 

సంహారసమయ సముదీర్లుం డగుకుమారునిపగిది సంక్రుద్ధుం డై నకాలాంతకుని 
మాడ్కి_ రామభద్రుండు రాదృరసోల్లాస భాసుకమూ రి మై 'యఖండకోదండ 

పాండిత్వంబుం జూపిన నదియసాయకపరంపర యన్నిశతాచర సె పై న్యంబునందు. 

బర హేతి పృఘట్టనంబున నుండుచు6 గరులం బడవై. చుభు హయంబుల నటు 

కుచు రథంబుల నుగ్గునూచంబులు “సేయుచు. బదాతులం ద్రుంచుచు రం 

బులం బగల్పుచు6 'గంఠంబులం డ్రె ంచుచు బాహువులం జగ యుచు వతం 

బుల వ్రక్కలించుచు. యు బ్రక్క్యలం ఢికుచు నడుముల దుండెంబులు చేయుచు 

నూరువ్రుల విఖుచుచు 'హనువులు ఖండించుచు. బీక్కలు చెక్కలు వాపుచుం 

బాదంబులు విలూనంబులు సేయుచు నెత్తురు లురలించుచుం. గండలు రాల్సు 

చు నెమ్ములు విజచుచు భూషణంబులు గాల్చుచు6 దనుత్రాణంబులు సీంచు 

చుం జాపంబుల ద్రుంచుచు. గదలు పాడి సేయుచు6 గరవా లంబులు పణతియలు 

వాపుచు ముసలంబులు గూల్చుచు ముద్దరంబులు తుముళ్లు సేయుచు గుంతం 

బులు రూపుమాపుచుం గుఠారంబులు చూార్షంబులు చేయుచు భిండివాలం 

బులు నజుకుచుం. దోమరంబులు పుడమి రాల్చుచు నంకుశంబులు పొడి 

సేయుచు ధ్వజంబుల నడిమికి నజుకుచు ని ట్ల నేక, కారంబులం గీలాభీలంబు. 

చేసిన నమ్మైగ్గరంబు చచ్చియు నొచ్చియు విచ్చియు సుడింబడియుం గలం 

గియుం దొలంగియుం జిక్కువడియును జీకాకువడియును సై న్యంబు దై న్యడళకు 

వచ్చినం గనుంగొని మహాబలశాలు లగుకొందణజు రథోవ్రులు సావాసం 

బునం దలకడిచి ఏరావేశంబున రామున కభిముఖు లై ఛఈూలనియన్ర్రింశపరశ్వ 

థంబులం బ్ర వారించిన నయ్యతిరథవర్యుండు ఆ తీళ్ష్యూ్యంబు లై ననాళీకనారాచం 

బులి బ్రబలహాలికుండు నుహారణ్యవృకుంబులంబో లె వారల నందజ. బెక్కు_ 

కుండెంబులు గావించినం జూచి తక్మి_నరక్క_సులు సీంగంబుం గన్న లేళ్లచం 

దంబునం శ్రాణభయంబునం గనుకనిం బజచి ఖకునిశర ణంబుం జొచ్చినంజూచి 

కత్రులీవణుం డగుదూవణుం డెలుం గె్తి గంభీరఘోపణ౦బునం జేయి వీచి 



ర్26 _ గోవీనాథ రామాయణము 

ల _ 

పురికొల్పిననందణు నొక్కి_0 ౦౩౭ రంబ వపళంవించి యంత పట్టుననుంగూడుకొని, 

. అనిలునితోడ మార్మ్కొ_నం బోవు భారినీరడముల బో లెడురథ చయములు 

సర్యముత' డం బోశాడం బో యెదు పెనుచీ. కట్టక నడి సింధురములు 

పోరు చాలక్ 3 పెష్టపులిమోంది కుణీ కెడుక్ కాదను లేళ్లం బోలు ఘోటకములు 

నగణితబచలుం జై  నమ్భృ గ రాజుపై -శీసళుండాలములభ 0౫ సుభటచయము 

. వెల్లి పరిని నజ లనిధివిధ ము చేయ, వొక్క మొగి ఫఘోరసంగరోది శ్వీగ కాంత. 

తనరం జెలియలికట్టచందమున నున్న, రామభద్రునివై శేగె రౌద్రభంగి. 416 

, కొందజు సాలతాలములు కొండలు భూరెశిలాప్ర కాండము 

ల్కొం౦దణు శూూలకుంతేములు కొందటు ముష్షర భిండివాలము 

ల్పొందుగ. బూని యంద అొక పోరికి. గ్రామ కడంగి వేయం గా. 
సందడికయ్యి మయ్యె నృపచంద్రున కాఖర డై దైత్య చనకున్. : 411T 

రుతు రాముండు రాక్షస నైనం ప గాంగ్గారాస్ట్యాస్త్రంబు 6 బ్రయూసంచుట. శిఖ 

. ఆరఘువీరు. డప్పుడు భ యానకభంగిం గడంగి చుట్టును 

న్ఫూరిశిలాంబక ప్రవాతి బోనుచు నున్ననిశాట మై న్ని నము. 

న్చాజుంగం జూచి దీగ్గనయనం౦బుల నెజ్బందనంబు దోప గా 

వారణయూధథ ముం గనినవారణవై రి క్రిం యం జెలంగుచున్. 418 

. మిడుతపరి గవిసినట్లుగ, నెక Bn భంగి యున్న దీసేన బలే 

సుడివడియున్నది యిప్పుడే, మడియింపంగ నలయు రి త్త ముసల చేలా, 419 

అని చింతించి జగద్భయానకరవం బౌ నట్లుగా శింజినీ 
ధ్వని. గావించుచు లోకపూడజ్య వ మ'గు గాంధ ర్వాంబకం చేయం జ 

య్యన నయ్య స్తమహ త్త ప్ర మెట్టిదొ యసంఖ్యాతంబు లై లై య సశ 

స్తనికాయంబులు వుట్టి | ది 'కటము లంతళ నిండె గాఢోద్ధతిన్, 420 

॥ పదుచున్నరావసులచేం బడినముహోదారుణు లగు పలలాడుల వే 

బడనున్న వారిచేతను, బుడమి సరి స్తీర్ల రృ యయ బొలుపుగ నంతన్. 421 

. ఇట్లు తంజోపతండంబు ల రాముని ప పృచండకాండంబులు లెక్కకు వెక్క_నం 
భు లె పుడమి ౧యోనీన కెజంగున నెల్లదిక్కుల నాక్కమించి యా కాశంబు 

నిరవకాశంబు చేసిన సూర్యకిరణ ప్ర సరణంబు లేమిం చేసి గాథాంధకారంబు. 

గప్పుకొనియె నందు వెడందవాతియమ్ములశతా (కున నిరంబులు. పగిలి గిజ్జునం 

దిరుగుచు భీషమణంబుగా ఫీంకారంబు సేయుచు వజ ప్రృహారంబుల ఆక్క_లు 

చెగి ధరణిం బడినకులాచలంబులవాడ్పున దంతంబు- లూంతగా ముంద 

టికీ మ్రుగ్గతిలం బడి చాణకతుత వేదన సహీంపం జాలక ప్రాణంబులు విడుచు 

మ శ్రశుండాలంబులును శుండాలోపరిభాగంబులనుండి తోమరాంకుశంబుల 

బ్ర వారింప ౫మకించునంతలోనం గ గ త్తివాతియమ్ములు కంఠనాళ ౦బుల డ్రెంచిన 



* 

ఆరణ్య కాండము, వరి 

నదియే చందంబున ధరణిపయింబడి కామితంబు సఫలంబు గామికి జీవితం 
పొాణంబులం దన్నుకొనుగజారోపహాకులును భొల్ల 

బాణంబుల శిరంబులు దునినిపడ రయంబు పెంపున నవియె పోంగాక యని యొ 

క్కి ౦0తదూరం బరిగి యవ్వలం జన నలవి గాక యచ్చటం బడి పొరలుచు నను 

వులు విడుచువాయంబులును వాశిగబనుండలాగందులు జళివీంచుచు వీరా 

చేశంబునం డెగవ్రేయ గమకించు చెడ నీంవా నఖిశిలీముఖంబుల ను త్తమాం 

గంబులు_ జెగి శ్రీండం బడియున్న వాయకో లేబరంబులమోందం బడి తోడన 
వేల్పులు గుదియించువుండారకుసు సుమవర్శ ౦బులం శ్రాణంబులు వచ్చి వెంటనే 

మింటి కెగసి కిన్నరకూపంబులం బ్రశంసిం చువీరు లగురాహుత్తులును రథిక 

బులు విడువం జాలక కొణి 

సారథులు మడీిసిన వాహానంబు లవికలంబు లై తమయిచ్చ కొ "లంది నీడ్చు 

కొని పోవ మేదోమాంసమ చస్తీహ్మ ,- స౦కొంబునం జక్కు_నక్షి క్స్ విశీర్ల ౦బులె రై నరభాం. 

గంబులతో నణనటణి ల నయరదంబులును వాలుజెతికాన సామర ర్ స్టింబు 

లేక యొక్కింతసాహసంబున నా నానావిధ పవారణంబులం బొడువ నుంకించు 

నంతలోన నెడనెడ వాపికనారసంబులం జరణజానుజంఘాజఘునమధ్యోదరఖం 

డంబులు తిలపమాణకశకలంబు లై రాలిన రూపుసెడి పోవుపదాతులుం గలిగి 

సంగరాంగణంబు చారుణవర్శనం బయ్యె నందు శిరంబులు కోయుఠంబులును 

గజంబులు మకరంబులును గేశంబులు శె వాలంబులును భూవణరజం బిసుకయు 

చాహున్రులు మోఃనంబులును గొడుగులు శతపత్రంబులును మేదోమాంస 

మ _స్టిష్మ్క_౦బులు పంక ంబును కోణితంబు జలంబునుగా న నేకరుధిరనదులు పున 

హిం౦ంచె నందు( గడుపులకు వెక్క_సంబుగొ మాంసంబు మెక్కీ ర క్రంబు గోలి 

రుధిర ప, వాహనుధస్థంబున నీందులాడుచు రామునివి క్రమం బు6 బ్రస్తుతించుదు 

ననేకభంగులంగ్రీ డించుఘూత ప్రేత కవి శా చశాకినీ ణఅంటులకోలావులంబు బహూ 

బంట యుంచె “సవి్షధంబున న్ నాక్క_ముహూ ర్రంబులోన. గం చిదవళిష్టంబుగా 

రాశుసై న్యంబుమూ పుమాపితమం బువిరియందట్టి లే జరిల్లు మధ్యందిన మారాం 

డునకు రెండనమూ ర్తి మె రానుభ ద్రుం డంతేకం తేకుం బ్రవర్ధ మానంబు 

లగును త్సావాబల కౌర్యంబులు గలిగి తక్కినరాత్తసుల నికే మరిబుగా వధి 

యింపం గోరుచుండేె నప్పుడు వాత వేమ లగురావసులు బె చెబ్బులిం గన్న లేళ్ళ 

చందంబున నమ్మహో వీరుని క క్చైదుట నిలువ నోపక భీతచిత్తు ల కనుకనిం బటి. 
చినం జూచి రోవభీవణుం డై దూపణుండు. 422 

యిరు దూసణుండు మజలిన రాక్నససైన్యమును బురికొల్పుట, చురుం- 

ఈతి మాకు వేం గలుగ నేటికి వు ర్తుష్టిన కోడి పాటు దో 

క్వేళము మిజు నందణిము వీని నధింతము రం డటంను ర 
మోగణ నాయకుండు వురికొల్సినం బంచసవా స్స యోధు లం 
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చ. 

తాగతశకాలకింకరుల యట్ల ఇచెలంగెడువార లుగ గృతన్. 429 

అతనిం బురస్కరించుకొని యందజు రాముని ౯ జుట్టుముట్టి య 
ద్భుతముసలోప పల ప ప్రదరభూరువాపట్టిసళూల వర్ష ము 

న్వితతబలాథ్యుం డై. కే నరఘుపీరుని వై 6 గురియింప నన్ముహో 
ద్ధతికం గబంగ కవిగిభుండు దారుణవాణవాతిం డెరల్బుచున్. 424 

వేడగంన్లు గురియుదట్ట పు, జడికిం జలింపనినగంబుచందంబున శా 

ముండు సుస్థిరం జై హ్ దె త్యుల, మడియింపంగం బూని రోవవూనసుండగు చున్, 

కులిశంబుకం కు -బెడిదము, గలవాలికశారసముల ౬ గడువడి దోషా 

టులమోం౭దం బజివీ బలుదూపులు దూపుణు మేన. బొనిపె భోజబల ములరళాం 

డె శత్రుదూపణు6ండు దూవణుం డంతకుభాంగిం గుద్దు. డై "డె 

వేడిమి నివ్షటిల్ల రఘుఏరునిం దా౭కంగం చేరుం దోలి, క్రో 

వారిండిశిలీముఖంబు లనివార్యగతి న్ని గిడించి రాశుసు 

క్వేగుకతోడం జూడం దనవికృమ మంతయు జూపె నుద్ధతిన్. 427 
ఎరడు రాముడు దూషణుని వధియించుటు. చుర్దుం- 

| అతనిపరా, కృమంబునకు నల్క వహించి రఘు ప ప్ర ఏళ 

పృతివహాకతె”రు ర్యుం డై యొకశరంబునం జూపముం ప. నాలిటం 
౧ ళా 

ఏతురతీ నశ్వుము లునిమి సారథి నొక్కట నర్గచం ద్రసం 
వరిం దునుమాడి వానియుర మంటంగ వవ్రే సె నిమత్రయంబునన్ . 428 

. ఇట్లు విరథుండును వికలసాధనుండును వినివాతాశ్వుండును వినిపాతితసారథి 

యు నై యన్నిశాచరుండు గినిసి గిరిశిఖరసం'కాశంబును రోమహర్ష ఇంబును 

గాంచనపట్ట వేస్టితంబును "దేవై న్యాభిమర్షనంబును నీక్షశంకునమొకీర్ల ంబును 
గాలాయసమయంబును బరవసోతీ తంబున వజ్రాశనిసమన్పర్శంబును బరగో 

పురవిదారణంబును మహ్మోరగసంకాశంబు నగు పరిఘంబుం గొనీ పరమసం క్ర 

ద్ధుం డై జె రామున కభిముఖంబుగా రయంబునం బి తెంచుసమయంబున నా 

రేఘువీరుండు రెండుక త్రివాతియమ్మ్సుల సవాస్తాభరణంబు లై న వానిభుజంబులు 
"రెండును ఖండించిన ఫన్నవాస్తుం డె డై నవానికరంబున నుండి యన్మహాపరిఘంబు 

వ కృధ్వజంబుపోలిక ధరణిపయిం బడియె నిట్లు శరనికృ త్త త్రబావుండై. దూవ 

ణుండు విపూణంబులు వెటికినమహాగజంబుపోలిక ౧ బుశమిం శూలి లి క్రజ్ట ణం 

బున సంప్రా ప్త్రమరణుం డయ నతనిపాటుం జూచి సర్వభూతంబులు సాధు 
వాక్టంబుల రామునిం బ్రశంసించి రంత. 429 

, దూహణుపాటుం జూచి మదిం దొట్టినకోపము నెత్తి కెక్కుయగా 

'దోషకపాయితాము లయి నరోజుచు చదాననదండనాయను 

ల్ఫీషణభంగి మువ్వు రతిభీకరు లొక్కట ఏీర్య నచ్చిరో 



ఆరణ్య కాండ ము, భరి 

భూపుణుం డై నరాఘనవునిం బోర నెదిర్చిరి సాహసంబునన్ , 480 

వ. కొట్టు నుహోకపాలుండును సూలాతుండును బ్రమాథియు నను వారలు మృత్యు 

పాశావపాళితు ల తీవ్ర వేగంబునం చాంకి 481 

చ, అలుక మహాకపాలుం "సాకయాయసళూంం ము స్థూల నేత్రు నేతు€ డు 

జ్ఞ ప్రలదురుప క్తి సంబు నొకళాతసరశ్వథముం బ బ మాథి నో 

బ్రలముగం బూని న్రేసీ పికటంబుగ సొష్చెన హారఘూ _త్రముం 

డలయక సాధన త్రయము న స్త్రముల న్వడిం ద్ర దంచి కెండియున్. శక్తిని 

రుద్దా రోము 6డు మహాకపాల న్థూలాకు ప్ర పృమాథు లనుమువ్వురరాక్షుసులం జంపుట య్రర్టురా 

చ, అనుఫనుహేమభూవి తశరాహతి వేగ మహాకపాలునిం 
దునిమి పమాథిని న్వోడందతూపున గీ టణంగించి నూలనే 

తుని వివదేగ్ధ చాణమునం సు నుం-చిన నయ్యసుర త్ర వయంబు వ 

జ్రనిహతీపర్వత త్ర, శయముచాడ్చునం గూ'లె ధరౌతలంబుస న్. 438 

జ, అంచిశవి క, కృముం డగువుహారథవక్యుండు రాము. డంతటం 

బంచస హన రాతసుల. బంచసహ (సస స స శిలీముఖంబులం 

బంచత నారదం చేసి కలభంబులం 'నంపినసింగమట్ల నే 

- శ్రాంచలద్ధితు ల్నిగుడ నద్భుతవై ఖరి( బొల్లి యుండలోన్. 4834 

వ అక్షుహాపీరునిపరా క, మ ప్ర కారంబుం జూచి సహింపశ మృతుం డై నదూవమ 

ణం దలంచుకొని మఖం డె ఖరుండు వీరావేశంబున, కనిర్ 

ఉడ్, గుద్దన నోపవేగమున.. గన్నుల  వగ్నికణంటు లొల్క_6 బ 

న్విద్దణ దండనాథుల నహీనబలాభుభు లం జూచి మిర లి 

ప్రొద్దున చేగి మానన్రునిపొంక మడంచి వధించి రండు వే 

సద్దుల! జెప్ప నేల మనళూరత లెన్నటి కింకం గాల్చనే. 4833 

వ అన్ బరవసంబుం జేసీ పుకికొల్సి తానును రభసాతిశయంబున రామున కభిము 

_ఖంబుగా రథంబుం దోలించ నంత ఖరాసుర ప్రే రితు ఆ శన గామియుం బృథు 

గ్రీవుండును యజ్ఞ్ఞశత్రు శతుండును వివాంగముండుసు దుర్షయుం౦డును గరవీరాతుం 
డును బరుషుండును సొంశార్తు కుండును మేధుమాలియు మపహోనూలీయు సర్పా 

స్యుండును గుధిరాశనుండు ౩ ననుదాగ్టదశనుహోవీరులు వాత శేషు లైన మె నికులం 
గూడుకొని శీధ్రుచేగంబున ఖరునిం దలకడచి శరాసారభూోరంబుగా? గవిసి 
నానావిధ హేతి పవ్రాతంబులం బరంగించుచు ఠా ద సృకారంబునం జుట్టుముట్టి 

యట్టహాసంబు. సేసిన, 481 

రురు రాముడు పన్న్విద్దజ రకోవీరులం జంపుట, శ్రుఖుం- 

శా ,ఆపద్దా ప్తకులుండు రెండవనిదాఘాదిత్యు( డై చాపవి 

_చ్యాపాండిత్యము దోంఫ సాధుముఖపద్మంబు ల్వికాసస్థితి 
ర? | 
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స్తీవింప న నచండ కాండకిరణో ద్రేకంబునం గ్రవ్యభు 

గ్రూపభ్యాంతముల నరించె దిశల (నూఢ ప్రభ ల్లొన్ముగన్. 488 
. వెండియుం జండకాండములు జే పదివేలు నిగిడి యొక్క_టకా 

గొండలం బోలు రాతసుల నూరుగ్టిర నూజుళిలిముఖంబుల 

న్యెండుగ నొక్క దై త్యవరుని నప్టధియించుచు. జి జితభంగి నా. 

ఖండలుం డద్రిశృంగములకై వడి నందలి గూల్చె వ్రేల్మిడిన్. శీల్రి9 

. పదిరెండునారసంబులం బదపడి రాఘవుడు వేగ పన్ని ద్దు బె 

ట్తిదు లగు సేనాధ్యతులం, గదనంబునం చునిమి పనిచెం “గాలునిపురికిన్, 440 

. అనిమొన రామచండవికిఖా వాతి గూలినము క్షశేశభ్ళ 
ద్దనుజుల వే, వీనద్ద యయి ధాత్రి కుశాన్భత యిన వేదిచొ 
ప్పునం దనరాశె నవ్వివినభూస్థల్ “శోశితమాంసనంక యె 
ఘనతీరనారకస్థలముకై_ వడి నొప్పుచు నుండెన త్రజిన్. 141 

. కదనమునందూ రాఘవుం గఖండపరాక క్రునుదుర్నివారుం డై 

మదమున నొక్క. డయ్యు నరనూ తుం డయ్యు బచాలీ యయ్యుని 

ట్రదయత దచ్చతుర్షశస సహాస్ర, నిశాటుపి నశ్ర్రమంబునం 

జిదురుపలై. ధరం దొరంగం డా సుర ల్తున మంది చబూడలోన్,. 442 

ఖరుండును ద్రిశిరుం డనువా, రిరువురు రాజనులు దక్క నెల్లసురారుల్ 

ధరణీధరముల క్రి కయ ను,రషీరం గూలిరి కదనమందు రాముని చేతన్. శం. 

. ఇట్లు మవావాత చేగంబునం గూలుముహీకుపాంబులవాక్పున నిశాచరు లం 
దలు రఘుపి్రునికాంచ ప కాంకంబులఅం బెగి నిశ్నెమంబుగా ముడిసినం జూచి 

ఖరుండు కోపాటోపం బున రాముని రవాటోపం బుంజూచి సహి౦పక రభంబుందో 

లీంచుకొని యన్ముహోరథున కభిముఖంబుగా నడరిన నతని నివారించి వాహీనీ 
నాయకుం డగు 'త్రీశికుం. డిట్లనియె. 414 

అను కేంద్ర యింత సావాస మేల మరలుము రాకుసాంతకుం డై నరాము గదిసి 
వాండిమి "సలనాదు వేయిమిం జూవీ దివ్యా,స్ర్రృసంవాతి వాని నని వధించి 
యనిలోన నింతకు మును వానిచేం జచ్చిసట్టివారికిం బ్రతి పుట్టం జేసి 
వచ్చెద నది గోక నాండు నాచే! జవ్బానేని క్ర ,న్గుజి 'సజస్థాన మునకు 

 నరుగుమటు గాక యే నమ్మహాతు చేత, నిపుడు రణమున జచ్చితినేని మరల 
యుద్ధమున కీ వ దొడరి నాయున్ములికము, తీర్చి పుచ్చుము పెక్కేల ధీరవర్య. 

రఫి రె ముండు శ్ర శిరుని6 జంప్రుటు.. శ్రురాం- 

రాత సే తా యేనాయుధంబు ముట్టి ప్రకిజ్ఞం జేసెద సర్వ ప్రకారంబుల రాత 
సులకు వభిస్టం జై డె నరాముని నధించేన రాముని చేత కేన నను నాచేత రాముం 
డైనను బంచత్వంబు నొందుట సిద్ధంబు నీవు వెనుకకుం జని రణోత్సాహాంబున 



ఆరణ్య కాండ ము, ర్ల్రి1 

'నిలువంబడి యొక్క_మువహూ_ర్హంబు జయాపజయనిర్తాయకుండ వగు మని బర 
వసంబు7గా బలికిన ఖరుండు వానికి రణంబున కనుజ్ఞ యొసంగి రయంబున రా 

మున కనభిముఖంబుగా నడిచె సంతం ద్రి నుండు కృ తాభస్థనుజ్జుం డై జవనాశ్వ | 

సంయితం బగుకనక రథం బెక్కి త్రికృంగం బగుభరతంబు చందంబున శరీ 

రంబు గ్రాల సలిబభారలు. గురియుమేఘంబుకై వడి శరవర్ష ౦బు గురియుచు 

మూండునోళ్ల ముల్లోకంబు లప్పళించుటకుం జూలీ జలార్లదుందుభి నాదసదృశ 
నాదంబున "గర్చించుచు. రభ సాతి రేకంబుగాం గవిసిన. నతేని యట్టహోసం బు? 

జూచి రఘువీరుండు బహాుప్ర కారంబు లణగుళరపరం పరల వానిబాణంభుబనన్నిం 

_ టినిం జదియ నడంచుచుం బ్రచండభంగి మార్కొనిన నయిన్టీద్దజికు భీషణం 
బగుసంగ్రానుం బయ్యె నిష్పిథంబునం దలపడి రాముండును ద్రిశిరుండును 
సీంవాను చేభంబులచందంబున వాయువలావాకంబులపగిది వాసవవృత్రు 

'విధంబున. గరుడపన్నగంబులవమూడ్కి_6 బరస్పరపహాుంకారంబుల న 

ఉ 

ధిక్కారంబుల ననో్ట్టన్యతిరస్కారంబులం సొంథొకసేపఫు కన్నులపండువుగా 

భండనంబుం జేసి రాసమయంబున, 446 

. కనలి త్రిశిరుండు ట్రీ (వ్రాంబకో త్రయంబు, కాసలేయునినొసలు దాఃకంగ నేయ 

నించుకై నను దల కల మీంనబమునిం, గా నెతీగి వానితోడ నిట్లనుచు. బక్కె., 

ఓరి నిశాట యెవ్వనినహో గృ ౫ శరంబులు మన్నిటాలనుం 
దారయం బుష్పసన్నీళము 4 శ మృదువై ఖర బొచ్చె నట్టినీ 
శూరత తే తెల్సి మయ్యె నింక జూప నేటికి మచ్చిలీముఖా . 

సారము గ్రమ్మజం గొనుము చయ్యన నీపని చక్క నయ్యెడిన్. 448 

. అని యుబ్లసమాడుచు న, ద్దనుజునివతుమున ఫఘోరతరకాలవ్యా 

శనిభశరచతుర్ల శకము, సునిశితేగతిం జొనిపి యంత సొలయక మిరలన్. 449 

. ఒక బాణంబున వానిచేకిధను వతు గ గ ంబుగా+ ద్రుంచి "వే 

టొకనారాచ చతుష్టయంబునం దురంసో క్పేకము నాన్చి త్ర 

క్కక సూతు న ఎ్రఢసాయశకొష్టకమున న ండించి తక్కే_శనం 

న 

బొకకాండంబున రెండుగా దునియ లై యురిష్టం బడం గూల్చినన్ . 450 

ఇట్లు విరథుం డై రథంబువలన రయంబున. బుడమికి దాంటి పాదనవిన్యాసంబున 

భూమి గ గ్రక్కదలం బటి తెంచు చున్న క్రి శిరునిశిర త్ర యంబు బాణ త్రయం 

బున ఖంటేంచిన నవి ముహాబాతపతితంబు బగుతాళపల ంబులచందంబున ధర 

ణిం బడియె వానిక్ శేబరంబు శిఖరరహితం బె నప సర్వతీంబు పగిది నుర్వింగూ ల 

నిట్లు త్రిశిరునిం 'దెగటార్చి రఘువీరుండు వృత్రానురునిం దునిమినపురందరుని . 

క "వడి స నొప్పు చుండె నంత వాతశేషు లగురాక్షసులు .జెబ్బులిం గన్నహరి. 
ణంబులకై_ వడీం ద్ర స్తచిత్తు లై కనుకనిం బజుచి ఖరునిమజువు సొచ్చి రతం౦డు 



క్రి నోవీ నాథ రామాయణము 

హతు లై నదూవణ తీ త్రిశికలనుదక్కి_నచతుశసహ స్ప సరవోఏకులందలంచుకొని 

కోకరోవ ం౦బులు మనంబున ముప్పిరిగొన రాక సుబపాలిటియంతకుం . డై 

కన్నులకుం చెతీచూశ రాక వెలుంశ చున్న రాముని విలోకించి మనంబున. 

దలంకుచు వివూ*నాగ భాగంబులనుండి. పెక్కువిధంబుల 'రామునిం బ్ర శం 

సించు దేవర్షి మవార్టులయు త్సావాంబుం గనుంగొని క క్యుజరోమంబుంగల్పించు 

కొని వాసఫ్టుం జేసేనముచి చందంబున స్కం౦ందునీం చేరతా రకునిఫోలిక సంరంభ 
విజృంభితుం జై రామునిం గదియ వచ్చి. 451 

మ. బలవచ్చాపము నెక్కు_ వెట్టి గుణశబ్దంబు ల్ప]చండరబుగా( 

జెలంగ నృితీతభంగి ఫరోరతరసంస్పీతో గ నారాచము 

ల్చల మొస్ప న్నిగిడించి సర్వదిశలు నృర్వంసహాకాళము 

బ్లలయం జేసి నిమేషమాత్రమున దుర్శతుంబుగా. గప్పినన్. డ్ +చి 

ఎంధ్లుర్లూ రాఘఖకానుకద్యంద్వయద్ధమ. చుణుం- 

చ. కని రాఘువల్లభుండు ఖున కార్ముకము, నృవరించి శింజినీ 
ధ్వనులు బంగ దుర్వషహాదారుణ కాండము లొక్క_రీతిగా 

మునుకొని దీ స్పనహ్నీ కోణము ల్పెజర న్ని గిడించి యాకనం 

నుపమలీల నుగ్గగతి న మ్రమయంబుగం జేసె గృక్కునన్. 4658 
కల ఖరరా పిసర్థి త్ర కరతర బాణముల నేతే గగనంబు నిరం. 

త్రేర మయ్య "సర్వదిశ- పట్టు, బరిప్రూర్హ ము లమె ఉబ్బు పజిచినభంగిన్ . 454 

క. నిుంపముసాయకథా రా, పరినృతు. ₹ జ యినుండు గానంబడ కుని బృజ 

"ల్వోర వేది శేయు బవ లే, ర్పజుపం  దరముగాక తీచ్చనడి యుండి రిలన్ 4గ్ర్ 

వ. మజియు న్ట్లు తలపడి యితెజేతరజయకాంతలం బోరునప్పుడు, _త్తీర్6 

క. ఆలమున ఖరుడు రాముని, నాళీకనికర్ల నిశితనా రా చముల 

స్వాలికతోత్రంబుల శుం, డాలంబును బోలె నలమటం బ్రవారించెన్.. 457 
క, కుగుని రథస్థున రాశుస వరుని ఢనుర్ణ రుని బర్యవస్థితు భూతో 

త్కర మపుడు పాశధరుం డగు, పరేతపతినట్ల చూచీ భయ మండె రహీన్.452 

వ. ఇట్లు దుష్పధష్టం డై డె ఖరుండు. 459 

వా, దీకుం బారువ పర్య వస్థితు సముద్దీ ప ప తాపు న్యహా 

శూరు న్చింహసపగా కృ కో ము నుకరమోధిను ఆ రాము నలో 

దారుం గాంచి హుహాశను న్మిడుత చందాన న్వెస న్లాసి దు 

ర్వారాజి శృ మహీన సత్తు వం డనుచు న్మావించి సంరంభి యై. 460 

క, కన చేతిబలువు గన్సడ, భునశరమున రాము'చేశికార్తు కగుణముం 

దునిము వెస స ప్పశరములు, సునిశితగతి నతని మేన బొనిపెం బెలుచన్. 461 
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యునురో స సువర రృ కోధశకాగ్ని చేత సంత పం బైనసువర్షప్ర ప్రతిటూపారకూ 

టంబువేం గార క ప్రయాపం మై ౫ నలఘుత్పంబు 'నిదర్శితం బె జి నచ్ందంబున నీచేత 

a 

సీవికత్లనంబున * నశూరత్రిరూపకం బె నలఘుత్వంబు సర్వపుృకారంబుల నిద 

ర్శితం బయ నని పలికి వెండియు ని ట్లనియ. క 487 

క బహుధా తువిచి త్రితే మగు, మహీ ధ్రమును బోలె నన్ను మది నచలునింగా 

రహీం బరికింపుము దోర్చల, రహితునింగాం జూడవల దరాతిప్రనరా 188 

“శే. 828 ముల్లోకముఐను నధింపం బూని, గండము సరి గృహించినదండధరుని 
పోలి. నని నిన్ను వధియింపంబూని గదను, జేకొని గడంగినాండ వీజీ ంపునన్న, 
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ఉం, 

UK 

eb 

వొద్దు ౦క నచ్చె సుద్దులు చే మెల, కవనమునకు హాని గలుగ కుండ 

చేడు నిన్ను. జంపీ నీచేత జచ్చిన, దితిజవరులవగపు దీర్చి పుత్తు. 490 

ండుయు రాముడు ఖర హృయు కృగదను ఖండించుట, ర్రుతుం- 

అనియిప్క్ట్ధంబున: బెజు సనక మజుమాటలాడి ఖరుండు సంరం భవిజ్బంభితుం 

డై కాలదండ సదృశం బైనగదాదండంబు జరజరం ద్రివి ప్పి కోన క వలయరోచులు 

దశలం జెదర దీపాశనింబో లె రామ.నిపై వై చిన నది షమహావేగంబున వృకుగు 

౨ ,౦బులు భస్మంబు గావించుచు నంతరికుంబునం బజి తెంచు చున్నం గనుం 
= 
నొని యారఘువీరుండు నిశితా గృంబు లైన నబహువిధశరంబు లడరించి చాని ఖం 

డించిన నృుత్యు పాశ సం కాశ యగునమ్మహాగద రామకార్షుక్ముక్ష క'కాండంబుల 

చేత విభిన్న యె మం క్రౌవధబలంబుల చేతం బుడమిం బడినవ్యాళికరణి ధరణి 

తలంబునం బడియె నిట్లు ఖరాసురప్రయు కం బైనగదాదండంబు- మార్ష్మ ౦బు 

చేసి ధర ర్యవత్సలుం డగురాముండు స స్మయనూనుం డై వెండీయు ససంరంభోంబు 

గా వాని లోక టృనియె. 491 

. ఓరి నిశాట నీ దగుబలోద్ధతి సర్వము. జూపి తిట్లు నీ 
శొరారతీయు న్లఖీరతయు సోంపును బెంపును బెల్ల మయ ఒ బై 

ల్లారుణభంగి న్ వొప్పుగద తప్పక ముచ్చితసాయకావాలి 

సారుణిం గూలె నీకు ఖరనానుము గల్లుట న్య మే కదా 492 
శ్చ 

. నేయు నిన్ను. జంపి నీచేశం జచి చ్చిన, ది దికిజనరుల వగపు. దీర్చి పుత్తు 

2 ననుచు నీవు గడంక నాడినవాకస్టంబు, వ్యర్థ నుయెన్సీం గద నిశాటవరర్ది. 49 

2 . వధు కవు వు నీచుండ నస్క నిఖా వ్రవృత్తుండ నైన ని నీజీపిత్రముం 

దథరిము హరియింతు సుధ న, సాధ్యుం డగుగూఢ చరణకత్రుడుం బోలెన్ 

. చానవాధమ యిపుడు మడ్చాణనివాతి, భిన్నకర్ణిసంన వై కూలియున్న నీదు 

ఫేనబుద్చుదశోభితం జై నకధిర, మిన్మహీ దేవి గోలు నందమ్ము గా. 495 

. స సృపిన్ట సభుజుండవ్ర సాంక్రపాంసు, గూవీతుండ వై దుర్గ భయోవ నట్ట 
ల 

పృథ్వః గాంగ ట6 జేర్చి ని నిద్రింప గలవు, యడిచి ప దడ నేటి కింతలో నమరనేె రి, 

దాసవాథ మ నీవు మద్చాగహతివి, దారితానయవ్రుండ నె వై భాతి గూలు 

చుండ నుం డాదిగా నొష్పుచుండు నీయ రణన్టి మశ రణక్టికులకు శరణ్య మగుచు. 

ఇమ్థున నేండు జనస్థా, న మృస ద్బాణ పాతేనమున హతేస్థా 

న ముగు చుం మునులు వ, నమ్మునం జరియించెనమ్ ఘనమ్ము౫ సుఖులై. 

పూత బాంధవ న్ బాప్పా, ప్రుతలోచన లై [ రై నివల్ణముఖు లె అ రడ 

స్ప ఎన్యభ యానవాముగ, గతి "వ్రేక భయా ర్రి . "నేడ్వుం గల దింక మ్యో౭దన్ 

. ఏసతుల కిట్టి నీవు ప్రా ణేశ్వరుండ, వట్టియను హూసకుల భార్య అంద తాత 

హర్ష ములు "దక్కి వేధవనై యనుదినంబు, నుచితక్ క కరసజ్ఞ లై యుందు రింక, 
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తే. ఓర క్రూరాత్మ త్తు క్రాత్మ యోరి నీచ, ఘోరి శ్రాహణక్ింటక యోరి ఖలుండ 

పలుకుల శీల యిపుడు 'నుద్బాణనివాతిం, గాల్చిపుచ్ప్చెదళశమనునికూట మునకు. 

_ంధ్దుద్లు. రాముడు ఖనాసురునిం జంపుట. ద్రుత్తుం- 

అని. బహాుప ప కారంబుల ధిక్కరించి పలుకుచు న్న రామునివశనంబుణు విని 

రోపూే వేశం సున విక కట భ్రుకుటిదుర్ని రీతుం డై ఖరుండు ఖరతరస్వనంబున" నట్ట 

పోసంబు సేయుచు ముపోగజంబునకు నుదం బెక్కి ంచిన చంసంబున( హూరవా 

కర్టింబుల నాకు రోష త్పొాదనం బుం గావించితిపి ప్రా ణసంశయకరం బనగుసవు 

రంబునందును నిర్భయంబున న నవి వ్ర స్రుండ "వె వై మృత్యువళ్యుండ నై వినని రాజుం 

గక సలుకందగని మాటలాజెదవు శాలపాశపరిల్న్ ప పు లగుపురుషులు నిర్ణతజ్ఞానేం 

ది ద్రియాంత 8కరణ వ్యాపారులై కార్యా కారస్టింబు లెజుంగక వ రంకు రిప్పుడు 

న్స్నుం బరిమూా ర్చెదం జూడు మని ; పలికి యచ్చేరున నున్నయొక్క. విశాలసాలంబు 

నిరీకీంచి ప  హోరార్థంబు కరంబుల దాని నుత్చాటించి తెచ్చి రోదోంతరంబు 

నిండ వికటధర్పని 6 గొవించుచు సందష్టదశనచ్చదుం డై దీనం జూవు సిదించు 

నని నంరంభంబున వీచి వై చిన నారోముండు నిశాతసాయకంబు లజేరించి 

యమ్మహీరుహంబు నింతింతలు తునుక ల ధరణిం బడ ఖండించి యగివధార్థంబు 

ఫ్రీ వ్రరి దీ బగురోషం బంగీకరించి చిఖుచెమట మొగంబునం గ్రమ్భు దెజు రశాంత 

భో్్దనుం డె వృచండకాండ సహ స ంబున వాని నిసర్వమర్శంటెలు గలంచె 

నప్పుడు పృస్సన డా ఖ్యపర్వతంబువలసం దొరలు సెలయేళ్ల పోలిక వానిశరీ రం 

బుననుండి బహు స్త కారంబుల ర కృధారలు స్రృవించుచుండె ని నిట్లు జర్జరితాంగుం 

డై విహ్వ్పాలుం డై. రుధిరగంధోపలశ్నీతుం డై మత్తుం డై ఖరుండు నానావిధాట్ట 

హాసంబుు గర్హి  రచుచుం గదిసినం జూచి రసువల్ల భుండు శ | స్తృసంధానావకా 

ఇార్ధం౬ టు త్వరతపాదవితే,పుం జై తిర్యగ్గమనం౦ బున నొక్కింత వెనుకకుం జనీ 
(క 

త్వరితవి కృ, మాటోపుం డై. 5032 

తేల యోదు రాత్మునిం, గదురయమున. ద్రుంచి దండకనివాసులకుం 

బకయంగ రానిసౌ ఖన్ట్ము, లౌడంగూ ర్చెద మునుల బ్రోచు టొప్పుగు. గాదే, 

. అని చింతించి ఖరు న్వధించుటకు నన్యబ, హూదండం బొకో 

యనం జె ల్వ్వోాందుచుం దీళ్లుమై శచినిభం వై గో త భిన్ష త్ర మె 
ఎత దా 

ఘన మె మై యుప్పు ప్రచండ కాండ పయు సమ్మగ, కోధులోః డై కూర్చి జ్యా 

ధ్వనిం “గావించు వే” దీని విడి చె౯ షక్పరపు శోబ్సిల్ల (గన్ న్౦శ 

ఇ ట్లాకర్ల ర్లపూర్ణంబుగా6 దిగిచి విడిచిన. స్05 

రామధనుర్తు కం బగు, భిమాస్ష 0 బపుడు -వేయివీడుగులయో),ంత 

నోగ్టర్థిమమున చేని ౫ గ్రక్కున, మును డగుఖరునియురముం. దప్పకసొచ్చెన్ . 

"కే, అంబకము వతీమునం దూజునంతలోనంన త శానునిచే వి వినిర్హర్థుం డగుచు 

68 
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ద్రుంచి వమువొ్ని ఎ ముఖ్య పరితో పణుం జ డై నరఘు పవ ప, పీక న 

భ్యంచితమూ ర్తి ర గన్గొని మహాప్రనుదం బిశరంప వీత్ర జే 

శ్రాంచలదీధితు 'ల్నిగుడ నఘ్నై కవుంగిటం జేన్చె నెంతయున్. ర్2ైగ్ర 
మణీ యు ఖరానురునిసై న్యంబునందు జితకాళు లగువా ెవ్వ రెవ్షీరు గల 
రట్టిరాశసులతో ౯ నూడల దాత్కాలికషే స్వేచ్బాగృహీత చతుర్ద శసహా స దివ్య 
మంగళవి గ వాంబు గలవా. డగుటవలన నొకా ఢా రాతుసున కోకా 

క_రాముర డో కనుపట్టి శక్రాదుల వైన నసాధ్యు లగువారి బబశంతులం 

ర్ం 

జతుర్ల న్రసహా స సృరజోవీకుల నొక్కండి. ఘటికాత్రయంబులోన సంహరించి 
మహత్తు లగు రమర్టులకు జగన్గోహనదివ్యమంగ శ స్వమూ రి రిసాయెత్కారం 

బునం ఉరమానందంబు సంపాదించుచు విజయలశ్యీవిరాజమానుం డై డెలకా 
ప్రకానోద్ల/థికేజటానుండలుం డై నృఢబ న్థకత్యు త్వంబున స్కంభావలంబిత 
తూణీకుం డై రణావనాననిన్వాపితకో పాగ్ని మేగసటవలనం బ్రసన్నముఖుం డై 

సీశాలత్మణమూ న్లాన నలోకనుం డై నిర్వ _ర్తితపరకృత్యుం డై డె వీర వ్రశుం జై కై విగళ 
ద్రుధిరాప్టుతకరీరుం డై. డై ఘర్శ పయ$కణా ఫఘకలితలలాటుం ౪ డై కోదండ దండంబు 

సపలంబించి తనముంనల * నున్న రామభ ద్రునిం గనుంగొని సీత “ఆత్తావై 
పురుషస్య దారా” య నెడు నియమంబున శ్రీ రానుస శ్ర త్తవేత తానును సత్తావతి 

నైతి నని తలంచి “రానుజామాతరం ప్రాష్య ,క్రీయం పురుషవిగవా వ్శని 

యజ్ఞానంబున మున్ను తౌ నాడిన వాక్యొపరాధం బపనయించుక్రై నుటకును 

నాయుధ వ్ర అంబులకు. గుచోప్మముచేతం బకిహోరంబుగాపించుటకును గమ్మజి 

గాఢంబుగా6 బరరంభించి వ ప్రేతిసంచ్భాన్టన ర్వాంగి 7 యె వదనంబు రాకాకిశాం 

కునిచందంబున నందం బె మొప్ప శశొంకునిం గూడినరోహీణికై వడి నలరు 

చుండే, శ21 

ఎలయ అకంపనుడు జనస్టై సానమందలి రాకసవినాశమును రావణునకు( డెల్బుట. చ్రైుధ్టుం- 

అంత నకంపనుం డనువా ఓ, చెంతీయు శీజ్టుమున లంక కేగి నిశాం తా 

భ్యాంతరమున రావణు గని, సాషంతేంబున నెగులు వోయం జయస్టినం జలిశెన్.. 

దను జేంద్ర, జనస్థానం, బున నున్ననిశాటు లెల్ల బొలిసిరి శ్రిశిరుం 
డును ఖమేండునే దూపషణు6డును, ఫఘునరణముసం చచ్చి శేమిగణుతింతు నింకన్, 

ఏ నొక్కరుండ నతిప్రయత్నంబునం దప్పించుకొని నీకోడకుం జనుదెంచితి.524 

నా విని సంక్రుద్దుం జె, రావణు డటు కన్నుంగగోనల ర క్షమ నిగుడ౯ా 

చావా న్నికరెణే వుండుచు, మోవి యదర వానితొ సముద్ధతి ననియున్,. 52వ 

దారుణం బగుజనప్లాన మెవ్వానిచే వాతమయ్యు నివార్టయ హాలవాలము 
కానక ద్రావె లోకంబులలో నాకు విప్రియ మొనరించి వితతసుఖము6 

WS 
బడయ శక్రుని కె కైన జాలస్త్యునకునై. న్ శమనుని వై నను శౌరి శె వైన 



ర్శ0 గోవీనాథ శరావాయణము. 

_నలవిగా చే నలయమునకు యముండ హుుతాశనుం గాల్బుహుతాశనుండ 

తే, 

క 

క్ష 

జ, 

క, 

క 

ఫు 

మృుత్యువునుజంపు మృత్యువనత్యి మోహ, తెజమునవహ్ని భానులందెగ డువాండ 

బలముపెంపున వెసమహాబలునివేగ,మడంచిభృత్యునింగాగొనియలరు వాండ. 

అని యిటు మోమున. జిడిముడి, గనుపడ సంకు క్రుద్ధుం డై జై నకై కసిపట్టిం 

గని భీతి నకంపనుం డొ,య్యన యభయము వేండె. 'దర్శితాంబలి యగుచున్. 

దానవవిభుం డగురావణుం డానరభోజనున కప్పు డభయ మొసంగిన 

న్లానక్ విస్తబ్ధుం డై డె, వానికి ని ట్రనియ మరల వాడ శభ యో కిన్, శర. 

వరౌనిత 'చాహాుశె"ర్యుం డసమానుండు వై వై రికులాంబుముగ్గ ౫ 

త్పాణుండు' నీంవాసంవానను డాయతశు బాహాుుండు వీరు? డాజకీ౯ 

సూనుండు రామనాముం డొకళూరుండు నోభిలు వానిచే జన 

స్థానము నాళ మొండె ఖరదానవదాహపణసంయుతంబుగన్. 529 

అన విని దశకంఠుండు నెమ్మనమునం శ్రోధంబు పెరుగ నుదమున నాం 

ద్రునిగతి రోంజుచు వానిం, గనుంగొని సోగంఖీరభంగిం గ్రమ్మజం బలికెన్. £80 

సురపతి నిర్జరయుతుం డ్, యురుగరిం దోడుపడ వచ్చునో గా కున్న 

న్నరు డొక్క డింతంే సెన్క కరమరుదుగ వాని తెణిగుగణుతింపు మింకన్.. 

రుడు ఆక్ ంపనుండు రావణునికి రామునిపరాక్ర్మమ ప్ర, కారము చెల్పుట. చ్రైుర్రుం- 

క, నా విని యకంపనుం డా,రావణునితలం పెజింగ్ రామునిబలముం. 

. ర్రాీణ్యము శె శౌర్యము సు, క్రీ విభవము చెలియ నిట్లు చెప్పం దొడంగెన్ .582 

ని, దశేకంధభర వినుము నశరథ ఈ. ముందు విలుకాండ కలో నతీవిశ్రుతుండు 

ఈ, 

క 

ర 

ర్, 

ఉక 

0. 

న దరద విన దివాస్ట్ర్ర్రృసంపన్ను ౦దు నాలంబులో జిష్షుం 'హోలువీరుం 

డ మ్మైటేయనుజన్నుం డతిబలనంతుండు ర కాంత చేశ్రుండు హైజముఖుండు 

చుందుభినాదుం డమందవిక్రమశాలి యనురూపకుండు లత్ముణాఖుస్టి తేని 

తోడల గూడి గాడ్పుతోడ గూ డినచిచ్చు. కరణి రిపులమిో6ద6 గనలుచుందడు 

మేటిరాముచేత గీటణంగిరి జన, స్థా నపాసు లైనదైత్యు లెల్ల. ర్లిక 
అనిమిషుల కంత సత్తప్టము, వినుతీపరా క్రమము శౌర్య విస్సురణము గ 

ల్లునె దనుజులతో నె వై రమ్ము గొనుటకు నది సందియంబుగొన 6 డసు”రేం దా 

"రాముధనుర్తు శకము లగు, హిమనుయనుహోోే గ్గ శరము లెంతయు హేతి. 

సోమములకరణి న నసురుల, ఫీమపరా క్రములం గాల్చె భీషవణభంగిన్*  క్8ిర్ 

అనిలోనం _బ్రాణభ యమున, గనికని వడింబణు చునట్టి కృవ్య్యాదులకు౯ా 

ఏను మేదిక్కునం జూచిన, బృణుతీగు ణా దోచు రామభద్రుడు గడిమిన్ . 

వుతేయు భయకర్శితు లై రాక్షసులు రాతసత్వగోపనార్థం బేయేగూపాం 
తరంబునం జరింతు రాయాపరిగృహీతమాపాంతరంబున (మ్రోల నున్నదాళ 
నథినే విలోకింతు రదియునుం గాక రణనా ధనత్వబుద్ధి చేత 'నేయేవస్తువు గానం 

ర్త 



ఆరణ్య కారడ ము, రశ! 

జూతు రాయావస్తువు నెల్ల గామాశకారంబుగా విలోకింతు రివ్విధంబున. గ్81 

_ లే. రాకుసేశ్ళర రణమున శామువేత, నలజనస్థాన మభిహాతం బయ్యు ననిన 
మానసంబునం గోవీంచి వానితో ద కాసు డిట్లనె నుద్వ_క్తి త నళ లేచి. న్శిరి 

క, ఏమి యకంపన యిప్పుడే, రాముని లత్మణయుతముగ రణమున( దోనుమం 

గామించి పంచవటి కే, నీమెయి. జనువాండ శౌర్య మింపారంగన్. ర్99 

క, నా విని యకంపనుం డా, రావణువాక్థమున కులికి రథషోవర యా 

భూవర్శపొరుపస త్త ఏ, ప్రావిణ్యము విను మటంచుంబలీి కె. గృపణుం. డె న్ 10 

సీ.అధిపరాము(ండు వుుపోయ ళుండురువి క క్రృమంబున నసాధ్యుండుకె "ర్య ధనుండుకుపి తు, 

డంబుసంపూర్ల మహాపగావేగంబు * నైన మహోద్దతి నడ్డగించు 

స గృవాతారనకుత్ర మైననభ ం౦బు నిరవకాశము “నే యు నేర్చుకలిమి. 

నుదకనుగ్నా వని 'న్వురంపంగం జాలు. గడువడి గాడ్చు వేగము నడంచుం 

లే. దివిరి జలనిధి వేల భీదీంచి మంచి, ముజ్ఞగంబుల నీటితో ముంపం గలండు 

కడిమిమై వారినిధి నరికట్ట నేర్చు, ధరణీధరముల మోవంగ దముం డతండు, 

ఆ. సంహరించి నురల సర్వలోకంబులం గడంగి విక్రమముసం గలుగ జేయు 
సట లయినట్టి వృష్ట్రపంబుల నెల్ల, నడంప శకుండ డమ్మహాయశుండు, £42 

సి, దశకంఠ నాకపదం బపుణ్యుల చేతం గడిమి మిజు జయింపంబడనిమాడ్కి_ 

విష్టపత్ర యనుతప్ క క్రృమౌాధికుం డై నరాముండు నముచిహిర ణ్యకళిపు 

శంబరబలివృ త్ర జరహదివిఖ్యాతదనుజులజే నైన నని జయింపం 

బడడం షో డట్రఘను= డేట్లు పరంగ నీచే జయించుటకు శక్యుం డగు సారిది నతండు 

తే, వాసవాదులకై న నవధుుం డనుచు, మదిం డలంచెద న నన్మహోనుతీని గెలుచు 

నట్టిసదుపాయమెజిగింతున నురనాథ, మానసం బెందుం బోనీకదాని వినుము. 

-ంర్టుర్దు అకంపనుడు రామునిం జంపుట కుపా.యము రావణునికి చెల్బుట. శురుం- 

వ. అని యి ట్లకంపనుండు రాతీసుం డయ్యు న నేకజన్గాంతరకృతసుకృతపరిపాకం 

. బునం దత్క్కాలసముత్పన్న న్రీరామస్వరూప పవిషయజ్ఞానంబు గలవాం డై రా 
ముం డనీ పలుకుటవలన రామునికోప ౦బున కసంహోర్యత్వేంబును విక్రమంబున 

నసాధ్యుం డని నలుకుటనలన'వి క్స్ మంబు ప్ర వృత్తం బగు చుండ నివారించు 

ట కశక్యుం డను తాత్సర్యంబును నుపపవరహితం బై నయసాధ్యశబ్దంబున బ్ర 

ప్తాంద్రాద్యసాధ్యత్వంబును గుపితుం డనుశబ్బ్దంబున మర్యాదోస్తంఘునవిష, 

యని గ హానిష్టుం డనునర్గంబును ముహాయకుం గనుశిబ్బంబున లోకంబునందు 

సు ప్రనీద్దవిభవుం డ కను ఛ్రోవంబును ముహాపగా చేగంబు నైన నడ్డగించు నని ప 

లుకొటవేలన భ ఏిపషత్కే ప్లావతా రవృత్తాంతంబును నభంబు నిరవకాళంబు 

సేయునని పలుకుటవలనం ద్రివిక్రమావ తారవృ'త్రాంతంబును నుదకనుగ్నావని 
నుద్ధరంపంగ జాలు నని పలుకుటవలీన వరాహావతారవృత్తాంతంబును నంనార 
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సముద్రంసున మునింగినజనంబునకుం బరమపురుషార్గ కాపమోకు ప్రజుం ఇవి 
యెడుసభిప్రాయంబును ముజ్జగంబుల నీటితో ముంపంగలం డని పలుకుటవలకళ్వ 

సంహోరకార ణత్వంబును వారినిధి నరికట్ట నేర్చు నని పలుకుటవలనం 
మాణ సేతుబంధనకార్యంబును గాడ్పుపేగము నడరిచు నని పలుకుటవలనల శం 

_ చభూతవిలయపూర్వకప్రుళయ కర్తృత్వంబును ధరణీధరముల మానంగా ద = 
డని పలుకుటవలన. గూన్తానతారవృ త్తాంతంబును సంవారించి నురలు సక్వలా శ 

కంబుల విక ,నమంబున6 గలుగ జేయు నని పలుకుటనలన బూరగకల్చు సంజ 

రపునస్ప పిక _ర్భృత్వంబును వెండియు మహాయతశుం డని పలుకుటవలన మద 

శైశ్వరర్టిసంపన్నత్వేంబుకు శ కుం డని పలుకుటనలన ననంతశ క్రీతపంజును న 

ఫ్టములయినట్టివిష్టపంబుల నణంచు నని పలుకుటవబన న ర్లమాన సృృమ్రై సంహ 

రక ర్భృత్వంబును నశకంఠయని సంబోధనంబు. సీయుటవలన రావణుని డశవస 

నతేగ్టంబును నల్చశ క్తిత్వంబును రాముని సహస్ర, శీర్ష త్వేంబును నపరిమి "తానం 
తన _క్షీవశిష్టత్వంబును నూచింపం జేసి వెండియు న్ ట్లని య. చ్క్షకే 

ఆతనిపత్ని నూక్న కనులాయతేలో చన మేఘ వేణి జై. 
వాతృకమండలాస్య వరవర్ణి ని పల్లవకోమలాం మ్రీ య 

శ్రాతసుపాణి యర్షశశిఫాల నో హారసుందరాం గియుక్ 

సీత్ర యనంగ జె త్యసంగుం జేసినపు త్రడిబొమృకై వడిన్. చన 

ఉ. ఆయెులనాగచక్క_ందన మాలికుచ స్తనిరూపవై భవం 

 ఇాయహిరోవనురాొజిపలు కాముదవారణయాన మోవితీ 

రాయలి వేణి మోముసాబ గామృదుకోకిలవాణిమేనిబా 

ేయుగముందు నవ్వరికి నెందును గానము రాతు,సేశ్వరా. 516 

కే, సురసతులయందు గంధర్వసుదతులందునురగ సతులందు డా నవయోా వుల ందు 

_నవ్వెలందికి సరి మైన యతివ లే దృనంగ నరసతులందు జెప్పంగ నేల. వశ! 

కే. ఆ నెలత రామునకు. బ్రాణమట్లు గాన, దానివంచన గై కాంటి మేని యతెండు 

తద్వియో గాగ్నిమేం గ్రాగితక్ట ణంబ, చచ్చు నిది దక్క వేలొక్కజూడ లే 

క. అనిన నకంపనువాక్యము, విని దశకంకఠఘుండు చాల వెజంగుపడి మనరా 

బున జింతించి రయంబున, ఘనరవమున వానితోడ గృమ్మణ బలి కక్ . 519 

క. అటు. cl న నేమి యఘటన, ఘటనాచతురుండ చేను గొల్యంబున జు 

చ్చటి క్త సీతం జేకాన్సి యిటు దోడొ,ని వత్తుం బలుకు లిం కిట కెటన్. 

i 

ండుయా రావణుడు మారీచునికడ కేగుట. saa 

క, అని. ఖరములC బూన్సిన కాం, చననుయ మగునరద మెక్కి. సరప్ప్పదెళలు గ్గ Uy 

క్కు_న వెలింగించుచుం జనయెను;దనదుర్య ౦తశ్ర, మున కలరి దైత్యులు మొచ్చన్ 
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వ అప్పుడు. . న్్ల్లి 

క. ఆరాతసనాధథునిరథ, మారయ సంచార్యమాణ మై మె యుడువీథికా 

 కూరిద్యు? నేగుచు నొ, ప్పాశె వలాహకములోనివారి ణాంకు (క్రియన్. 55కి 

న, ఇట్లు గదలి దశగ్రీవుండు రయంబునం దాటకేయుం డగుమారీచునియా శ్ర 

మంబునకుం జని యతనిచేత నమానుషంబు అగు భో క్యషుభోజ్యంబుల చేత నళ్చి 

తుం డై సముచి తాసనంబున నాసీనుం డయ నప్పుడు మారీ.చుం జర గంభీరం 

బెనవాకన్థంబున ని ట్లనియె, 
రగడ 

క దనుజో త్తమ నీకును నీ, తనయులకును రాజ్యమునకుం దరుణులకు సుహృ 

జ్ఞనులకు "సీమమె నీవుచ్చిన కార్యం 'బెద్ది దాని జెహఫ్పము నాకున్. న్గ్గ్ 

రుదు మారీచుండు. రాబణునకు పాత్రే సదేశము6 జేయుట. చ్రైుద్రుం- 

వ, రావనే సీంద్రా లోకంబులకు సేమంబు శే దని శంకించెద ఘన, ప, యోూజనంబు 

తేక భవదొగమునంబు దొరళొనదు గదా యని పలికిన నారావణుం డమ్మా 

రీచున కి ట్లనియె, 556 

క్ష అ ఘా యే మని చెప్పుదు, ననుపమభుజవీర్యయు క్ర కుం డగు రామునిచే 

దు లైరి జనస్థా, ననిలయు. లగురాశుసులు ఘనం బగునాజన్. ' 555% 

ఆ, రాకుసారి యైన రాముని పి ద్రియభార్య, నపహారింప మైత్రీ నిపుడు నెజుపు 

నానతండు టె ఇ త్యనాథునితోడ డని, ట్లనియె హితము నయము వినుతి కెక్క. 

ఆ, మిత్ర చాపు జై న శత్రుం డె వొష్టండు నీ కీయనర్థ కార్యం మిట్లు గజి పె 

సామదానకలన సన [తుం డై. డె నవా, డిట్టియశోభ వాక్య మేల చెప్పు. 559 

ఉ సీతను మ్రుచ్చిలింపు మని ఇెప్పినదుష్టునిం బట్టి క త్రివ , 

వే తలం గొట్టరాదె యవి వేకత. గ్లూ రత రాహీ నోటిలో 

చేతులు పెట్ట జాచెనవు శ్ష్టుల శీ తెజు, గొప్ప దయ్య యో. 

పాతకరూసకర, మున థన కియశంబును లచ్చి వోవబే.. a ౨ 560 
క 

క, కడునడి చను సుఖసుు పు వగునీయు త్రమాంగము కరంబునం జే 

డడం బ్ర బహరించిను రావణ ,తడయకయెొవార్టిండు చెజుపందలకొ నెంగులమున్.. 

చ సురవినుత ప ప ప్ర తాపరుదశుద్ధకులాభిజనా్య, గృవా స్తసుం 

దరతరదివ్యలతణవిళా నవభానితదోర్విమాణ మై మె 

వజి లెడు రాఘ వాఖ్యాబలవగ్భన గంధ గజంబు. సోలో. . 

నరుదుగం చేతీచూచుటకు న రక్హము గాదు నిళాచ శేశ్షురా: ౨ ఈ62 

మ, సమరాంతస్థితిసంధి వాలము సము సకూరరాత్రించరో 

గ్రమృాగధ్వంసనశీలము న్నిశితఖక్షస్సారదంస్ప్రంబు సు 
_స్తము బాణావయవప్తపూర్ణ మగుళుంభ ద్రామహార్భవముకా . 

గ మము న్లానక మేలుళొల్పం దగునే క్ర క్రవాస్థ్రదవంకో శ్ర త్రమా. 568 
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చ. ఘన భుజ వేగపంక మయి గాఢతేరప్ర, దగోర్తి జూల మె 

UX 

ధనురవహోర మై ఏమత దారుణ మై ఏ నుమహావాచభఘమై 

యనుపమ మై  యగాధ మయి యద్భుత ౩3 మై యనిశం బపార మై 
తన రెదురాఘవాబ్సిం బడ దానవనాథ తలం౦పః జెల్లునే, గ్ర4 

చుర రానణు (జు మారీచు వచన ప్కకారంబున మగలి లంక శేసట , చుఢుం- 

“వ స్త్ అయ్యూ వచ అడ జ్య వ | _ . రాష సంద్రా నీవు నుహోత్తుం డగు పుఖ_స్తరీ బృహ్మ ౦ళంబున బుట్టిన వాండవు 

భుజవీరింబునం బ్ర సిద్ధికి నెక్ నవాండవు నీకు బరదా రాభిమర్శనంబు 

యు కంబు గాదు వొనిపేలనం బొరుపుంబునకు పోని సిదించు నావచనంబుం 

బట్టి 'ప్రసన్నుండవై. లఅంకాపురంబు. , బ్ర వేశించి సరాగ్గింతక8పుగ కాంతలంగూడి 

సుఖంపుము రాముండు దండ కారణ్యరబునందు వీతాసహితుం డె డై యిష్టోపభో 

గంబు లనుభవించుచు విహూరించు చుండు? గాక యని పలికిన నద్దశాననుండు 

మూారిచునిచేత నివారితుండై శొమ్మణ లంకాపురంబునకుం జనియె సంత నిక్కాడ 

శరార్పణఖ రామునిచేత నివాతు లై న చతుర్లశసవా స రకోవీరులం జూచి ఖర 
దూపణ త్రిశిరులనిధనంబునకు “మంఖంచుచుం “'పనయంగవికలత్వ్పంబునకు 

లజ్జించుచు నన న్యసాభారణం మై శై నగామునిస పరాక్ర, మప ప్ర కారంబునకు భయంబు 

నొందుచు కోకవిపాదరోవుంబులు మనంబున మువి వ్పిరిగొన నచ్చోట నిలు 

వక మేఘంబుకరణి మహానావంబు సేయుచు శీళుంబున రావణపాలితం 

బై నలంకాపురంబు. బ్ర వేశించి యందు. ౫ 7 లాసశిఖరసం కాశం బై నపుష్పక 

పిమానాగ భాగంబున. 565 
తరణినిభం బగుచామో, కరవరనసీింహాసనమున. గర్భ్బురనృతుం డై 

సురపరినృతు. డగుశ కుని కరణం గొలు వున్న పం _క్తికోంకునిం గనియెన్. 566 

. కాంచననుయేష్ట్ర కాపరికలితయాగ, 'వేదిమధ్యంబు. వ్రావించి వివిధమం త్ర త్ర 
సనక, 

వివిధప్పషదాజ్యోమునం జూల వృద్ధి బొంది, నట్టిపావక చందాననలరువాని, ర్ం 

. నరగంధర్వామరకి, న్నరచారణనిద్ధ సాధ్యనాగనభస్వ 

దగుల కజయున్సిని శూరునిం, బ ెతపతిభంగిం గ్రాలు భయదాకారున్. $68 

ంద్రుయు మార్చణఫు రావ్రణునికడ కేతెంచుట. చైయుం- 

బల భిక్సంర్రభుం బున, గులిశకృత వ్ర వ.ణుని  నభ్రకుంజరదంతా 

లిసంఘృష్టకిణాంకో y జ ఫలనూతనరత్న హారసంభృతవత్వున్, 569 

. క... దగ ని, ర్వదిచేతుల మేటి రాజవరల వ్షైఢ్యుం 

ది ద్రిదశభ ల కుంకరరూాపునిం, టబ ది స్టతేజుని నను స్తరాశ్షసరాజున్, 570 

. గకని భని మహోసున్లినిం చార డరదశనుని దీర్ష భి భుజుని నద్షకనకభా 
సురకుండలు స్నిగ్ధవిడూ, రరత్నసంకాళు దేవరాజ పృతిమున్. ర్71 

. నరసురసంగ్రానుంబుల, హరిచక్ర క ,నిపాతేనమున నన్యాస్త్రః సను 



ఆర ల “కాండ ము. న్శీర్ 

శ_రమున దాడిత దేవానిం, బరనుభుజావి కృముమునం బరలెడువానిన్ . $72 

. అత్ భన్టిసమ స్త ససము, ద్రవ భూని కె లదళ ననయుని నుగ 

ప్రే కణుని సురవిదారిని, సమోగణవిభుని ధర రహి తాత వనిన్. 5్78 

+ యజ్ఞవిఘ్నకరుని నన్యదారాభిమ, ర్శనుని 3 సర్వదిన్యశ వ్రలాణ 

అద Wm క ద్ అపో అభ వర బటి | ళు కా, 
యో! క్ష్ నమితీస త్తే పేయుతుని స్వహాస్తాన్డి, త ప్ర వీరశబ్లు దె క్టీవిభుని, 574 

క్ష నడి భోగవలతీపురి, కడకుం జని సర్పవిభుని. గడచి పతాపం 

బశరంగ 6 దతుకు భార్యను, గడిమిం గొని కెచ్చినట్టి ఫఘనశే "ర్వనిథధిన్ , గ్75 

మునువడిం గై లాసాచల, మునకుం జని యందు ధనదుం. బోర గెలిచి త 

ధ్ధ న కామగపుష్సృుకముం, గొని తెచ్చినపిరు నసురకులదీ పకునిన్ . స్[6 

. అనిమిపపతినందనమును, ధననాథుని చై త రథము తక్కిన 'జేవ. 

పృణుతోచాస్టనవనంబులు, వినశింప నొనర్చినట్టి వి కృమశాలిన్. ర్77 

తపనుని తేజముం దారా, ధిపుశౌ తము వహ్ని చేవుతీక్లత భుజస 

త్వపటిస్థత్వంబున నే, యపరాజితుం డడంచె నట్టియచలాకారున్. న7రి 

పదివేలవర్భ ములు వన, పదమునం దపమాచరించి పదపడి విధికి 

న్ముదము 'జెనింపంగం దనతల, లదరక యుపహోర మిచ్చినట్టి మహాోగ్సున్ . 519 

. నరుం డొకండు తక క్క దక్కిన, నరుడామరనిద్ధసాధ్య గణముల చే సం 

రమునం జావక యుండంగ, వర మెవ్వండు వష ెసె నట్టి వ్రశేసంసిద్ధున్ . క్ని0 

. నిరన్వుక్రోశునిం గర్క_ళు, నరిభంజను భోకములకు నషి పతళరుని దు 

శృరితున ఛయదాకృతి లో, కరావణుని "విక కృతముఖుని. గాపథవ ర్షిన్. 531 

గరుడ గంధర్వకిన్నరసిద్దసాధ్యసుందరుల నేవేరుండు చెజులం టైం 

దనకడ్డ మైనశంభుని కాటప ట్టగువైలాస మెవాషండు గాసి చేసె 

నల కబరునితోడం గలయంగ(జ నెడురంభను బట్టి యవాషండుబలిమిం జెజి చెం 

గాంచనమయవిశ్వకరనిర్మితలంక కనురశేశూరురిడు రమణుం డయ్యు 

. నట్తిశూరుని దానవసట్టభ ద్రం దతమణేభూషణ ప్ర, భూవీతశరీరు 

దిష్టామాలో్యోపశోభితుదీ ప్త ప్రవదను, మణివిమానాధిహాథు రావణుని గనియె. 

మత్ యు నభషరంబులందును హావిర్రానంబులందును బ్రాహ్మణుల చేత మ్రైాతర 

నువాక గ్రావసోత్రాదిమం త్ర ంబుల చేత నభిష్టుతం జె నసోమంబు నెవ్వం డపవా 

రించె నట్షదళ సేవనం చాపకసంకాశలోచనుని మంతి త్రీిమధ్యుంబున విలోకించి 

యభీతచారిణి ౬ యగుళూర్ప్చణఖ భయమోహామూర్భిత యె తనవై చాప్యంబు 

దర్శింషం జేసి క్రో ధోద్రేకంబున బొనులు ముడి వెట్టుచు దారుణనాకగింబున 

ని బనియె. > 598 
య 

చ్చు శూర్పణఖ రానిణుని నానావిధంబుల దూబుట, శుడుం 

చ, అలయక కామభోగములయందు. బ్రనుత్తుడ వై నిరంకుకో 

69 



5416 గోవీనాథ రామాయణము. 

త్ 

జ్ఞ ప్రలుండవు వుంద జేమువీ.వీ ౩ సె ప్రరవిహారుండ వట్లు గావ్రునళ్ 

చెలియంగం జాల వివ్రు తేల ద్రెంపగ వచ్చినవైరి నైన నీ 
కిల నొకరుండు నాటి నగలంటే దనుజూధిప బుదైిహీనతన్. ర్ప్ర్! 

సతతము గ్రామ్యభోగపరివ. క్షు కుడు లుబ్బుండు కామనృత్తు డ్" 

వీ తిధవుని బ్రో ల్వీరతిం. జెంది CIR భానహుతాశనుం బెక : 

మతి బరికింతు శెవ్షం డభిమానము దక్కి మెలంగు నట్టికు 

క్పితుడు సజీవం డయ్యు గతేజీవుఃడు గాండె దలంచి చూడంగన్ . ర్కిన్ 

. కాలమునం బెవ్వండు తా, నాలస్యముం జేసీ కార్య మరయం డా భూ 
పాలుం డక్కార్యముతో, వాలాయము.' చెడు నవేతవై భవుం డగుచున్. 586 
జను లసాస్టధీనుని దొ, రను దుర్షర్ముని  నయు క్తవారుని ధాత్రీ 

శుని దవ్వుల విడుతు రబీ, న నిన్ను గాపంకమును గజంబులు వోలెన్ “581 

. అరయ న్నేదినిలోన నేనృపతు లస్వాధీను లై చేశముకా 
బక పాలింప(ం జూల రట్టినృ సతు ల్నానాప,కారంబుల౯ 

స్థిరసంపన్మ హిమ ప ప్రభుతక్టీములే దీవింపంగాం జూల రా 

సేరవంకో త్తమ వారి మగ్నపృథులమోణీధరస్రాయు లె. 583 
చపలమతి వయు _కృసంచారుండవు జడా, త కుండ. వె వై ననీవు ఛే థై.ర్థవంతు 

లై న చేవదానవాదులతో విగ, హీంచీ రోజ వె వై తి చెట్టు లకట, 589 

. ముతిహీనుని గాముకసం, తుని “దెలియ. దగినయట్టి కార్యము చెలియ 

నలి లేని నిన్ను రాతస్క పతిం జేసిననలువ యెంత బాలిళుం డొర్కో ర్00 

మేజియుం జారుండును గోశంబును నయంబు చెవా(రికి స్వాధీనులుగోరట్టిన లేం 
ద్రులు మూర్థజనులత” డ సమాను లగుదు రదియునుంగాక, ర్ం! 

ఎ చారులచే విషయసమా, ఇారంబుల నెజీిలట్ యుచితసరణి మెలంగుధా 

త్రీరముణుండు జై త్యేశ్వర, యారయః గా-దీర్హృదర్శి యనం దగు నుర్విన్. 192 వ న న ఖు 
- ధరణి నెవ్వాండు ఫఘనజనస్థానమందుం జచ్చిన ఖరాదుల నెజటుంగంజూల. డట్టి 

నిన్ను. శ్రూకృ్ఫతసచివసంపన్ను నధిక్, కామభారావసన్నునింగాం దలంతు 5 

భీమకర్మ్మ ము లగు యామినీచరచతు, ర్షశసవా స్స్పములును ద్రిశిరుండున్తు ఖ. 

రుండు 4 దూ షణుండు నండిరాశుసు లొక, రొముచేత నువేసి శేమి గలదు 

. రాతుసో చమ నృపు.జై నరాముచేశతం దాపనుల కెల్ల నభయంబువ _త్తమయ్యె 

ధర్షితం బయ్యు నలజనస్థానపదము, దండకంబులు సుకృత భ దృంబు ల య్య. 

. విను మోాన్ర స్వ దేశంబున, జనియించిన భయ మెబజుంగ.0 జాల వయితి గా . 

వున మత్తుండవు లుబ్బుండ, వనవరతము. బాలబుద్ధి. వనుచు దలంభెదన్. 596 
= ధర శళునిం బ్రనుత్తుని దు మరు నల్పునిం దీశ్లుకరుని గర్వితుని మహీ 

నరుని సను స్తజనంబులు, నిరసింతురు వ్యసనమందు నిందితచరితా. 5? 



క్ష « 

న్స్, 

కొ, తనవారిచేను నురయక, శనయిచ్చకొలంది( దిరుగుధా బ్రీకుండు గ 

ఆరణ్య కా౦డ ము. ర్ష7 

అతీమానియు న గ్రావ్య(డు సతతము: శోధనుండు నొత్త త్యసంభావితుం డౌ 

శీ తిపతిని స్వజన మైనను బ్రతేతేమతి న స్ట స్థసననుందు నధిముం చునిలన్. 359% 

గ 
క్కు.న వారలచేం దృణమ్ముక్రియ నెన్న! బడు వ్యసన సమయమంవను కేంద్రా. 

పరంగళుష్క కాష్ట పాంసులోపష్టృంబుల, వలన గార్వ మొకటి గలుగుం గాని 

దాన వేంద్ర వినుము స్థానపరిభృష్టులై లై నన్ఫపులచేత నదియు లేదు 600 

రాజ్యుపదహీను( డై డె నట్టి రాజు చతొుకుల డన చేమి నిరర్థకం డై నశించు 

దాస వేశ్వర యుపభు క్ర క్లమినపటము మాడి నాన్లూనకుసు సుదాఘంబుకరణి. 

.నయనముల నీద్రితుం డయ్యు నయవిలోచ 

నముల సర్వంబు. బరికించు నరవిభుండు 

వ్య కో ప్ర, సాదు. డై వజ లువా6డు 

సంతకము. + బూజ్యు. డగు సరగ్టజనుల చేత. 602 

. మజీయు నెవ్వండు విజి కేందియుం డై యప్రమత్తుం డై క కృతేజ్ఞం డై. ధరశీ 
అలానానా. 

లుం డై స్వరాష్ట్రూపర రాష్ట్ర వృత్తాంశాభిజ్ఞం డై డై ప్రవ ర్రించుచు నట్టికుహీ పతి 
చిరకౌలంబు రాజ్యుంబు పరిపాలించు నీఫ్రే చనస్తోాననీవాసు లగురహ్రోవరుల . 

వధ ప్రకారం బెటుంగనికతంబునం బూర్వోక్తసుగుణవర్డి తుండ వనియును 

విషయాస కుండ వనియును 'దేశ కాలవిభాగనిన్ల య౦ంబుజఖయం వసమత్థుండ వని 

యును గుణదోవనిశ్చయంబునం దయు క్ క్తబుద్ధి వనియును జనంబులచేత నెన్నం 

బడుదువు లోకాపవాదంబువఎన నాయుర్భాగస్టం బులు నశీంచు నని యిన్విధం 

బున స్వదోషంబు లుగ్గడించి దూజు చున్నళూర్పణఖవా క్టంబులువిని నిశాచర 

వల్ల భుండును ధనదర్పబలానిషీతుండు నగురావణుండు క్రోధమూర్చితుం డై 

మూారీచుండు సభురంబు యు కంబు గా దని ని చసేధించె నీకూర్పణఖ సమరంబు 

నం డుత్పాహకల్చ్పనంబు చ్యు చున్నది యెయ్యది కర్తవ్యం బని కొండొక 

చీపు విచారించి యమొత్యనుధ్యంబున నోపోద్దివితముఖయై సరుషంబులు పలు 

కు చున్న శూర్పణఖ కిట్లనియె. 608 

రాము: డెవ్వ(డు తత్పరాక్రమం శేచంద మెంతశె"ర్యము గలదెట్ర్టెహప 

మేటికి భునదండకాటవి కముజెంచె లా వెంత చల మెంత యావిభునకు 

నాయుధం బేడి ఘోరాజలో ఖరదూపణాదినిశాచరు లతిసమగ్గు 

లెట్లు రామునిచేత నిందజు వాడు అరి శౌర్టంబు ప్ర పృకటింపంజుల రై రి 

కే, యనుచు రావసవిభుండు దశాననుండు, తెలియ నడిగిన విని వ్రోధదీ _ప్పవదన 

యగుచు ముక్కి.డిరక్కసి యన్నతోడ, నమృహాత్మునిషవృత్తాంతే మరత జెప్పు. 

రుడు శూర్పణఖ రావణునికి రామునివృత్తాంతి మంతయు దెల్పుట. తుశుూా 

ఉ. రాముడు 'చాహావిక్ర మపరాజత భార్గవ రాము౪ డంబుద 



ర్ గోవీనాథ రామాయణము 

హుుండు జటాజినచీరధ గుండు ధీరుండుం 

వాన రూపుడు జగ 

మనిభుండు పం క్తిరథ థ రాజకుమారుడు రాత. సేశ్వురా. 605 

క, ఘనశ్ కృణచాపనిభ మగు కనకాంచితదివ్యకార్షుకం బెక్కిడి గ్ర 

కు_న నారాచవితానము, పనివడి దొరంగించు ఘోరఫణితతీని బలెన్. 606 
నంసవరించుటయును శర,ములు గుణమున- గార్చుటయును మునుకొనిసే సైన్యం 

బులపై నేయుటయును ననిం 'దెలియంగ రా దయ్యె నాది తేయవిరోధీ, 60? 

న్ శర వృష్టి చేతం గూలిన, సురారిమై సస్టమును జోల జూచితి ననిలో 

సురవిభునియశత్త, నృష్టిని, సరయాహాతి నుర్విం బడినసస్యమునుబలెన్ . 608 

క. పదునాల్లు వేలదనుజులు, పదాతి యగునొక క్క రామభద్రునిచే దు 

 ర్యచఖరదూవణయుతముగం, గదనావనిం బడిరి మూంయగడియలలోనన్. 

ఆ. మునుల కభయ మొస(గి మునుకొని ఖరదూష, అాదిదనుజవరుల నాజిం జంపి 

విపినపథము నెల్ల సుపథంబు గావించె, నతని బాహాుళె "ర్య మరిది పొగడ.610 

తే. పితతరణరంగథీరు క్రై వెలయునట్టి, రామభద్రునిఘోరశరముల చేతం 
'చఊెగక మే నొక క్క.దాన నతి ప స యత్న, మున విము క్ష సై వచ్చితిదనుజవర్య. 

చ. అతనికి దమ్ము డుజ్జ పలు దేహస్కర లేజుండు బుడ్దిమంటుం డ 

చ్రృతిముండు . పేర్యనంతుం డనుర కుడు భ కుడు తుల్యపీళ్యుం డా 

శి శే తపరిపోవుణుండు భ న యనీలుం ద డముర్షి యు దుర్ణయుండు న 

జ్ఞనలోచ నరంజను డు సు 

మృీతబలుం ఉఊొప్పు రాతి త్రి చరపుంగన 'లత్షణనామభేయు? జై. 612 

వ, అమ్మహాత్తుండు రామునకు దతిణ భుజమాత్రుం డె బహిశ్చరం బగుప్రాణంబు 

చందంబున నొప్పుచుండు నదియునుం గాక, 618 

-ంద్రుర్టు కార్చక రావణునికి నీతారూపవె వై భవంబు( బ్ర, స్తుతించి చెప్పుట, 'కురాం- 

ఉ. ఆతనిపత్ని ఛీతవారిణాటీ, నునోహూరచారుగా త్రి య 

బ్ఞాశేసుపాణి యర్త ర్సశశిఫాల సుకేశి సునాస రూపవి 

ఖాత యశస్వినీమేణి జగజ్ఞన సన్ను తశళీల పూర్ణిమా 

నీతకరోపమానముఖ వెల సస సీత యనాం బ్రసిద్ధ యె. 614 

కే, కమలవై రిని చబాయనికౌముదిగతిల గాయ పెడరబాసి యుండని ఛాయపగిది 

దనుజవర పువ్వు. బాయనితావికరణి, భర నెడణబాయ కుండు నప్పద్య నేత్ర. 

ఉ, ఆజనకాననీశనుత కాశతప శ్రవిశాల నేత్ర "కా 

రాజనిభాస్య కాభుజగ రాబసునోవారరోమరాబి కా 

_రాజితరూపవై భవతిరస్కృతనూతన రత్నపు త్రి కం 

భోజనివాసినీకుధరపు త క ₹నను సాటి వత్తే. 616 

ఛు మును ఫణిలోళ నుందెరుల మోహన కూపవిలాసవిభ్ర మం 



ఆరణ్య కాండ ము. నీడ 

బనిమిషలోకవా సిహరిణాతులశ్ భన దేహసౌస్థనం 
బనుపనుమ_ర్హ కామినుయం వ ముచం దము జోల జూడ మే 

దనుజవ రేణ్య కొన మలదానికి నీడగుదాని నెందునన్. 817 

. ఆమదిరావీ చక్కందన మాయలికుంతలయాటపొంక మా 
_శ్యామవచోవిలాసవిధ మాలికుచ_స్పనిచమూడ్క చంద మా 
రానువిలాస మూయువతి రాజితీలకుణ మాలతాంగిసాం 

చే మని చెప్పుదాన నసు లేశ్వర చూచిన గాని దీరునే. 618 

క్ల భరలో సెవ్వని కాసప్కి యిరు వందల భార్య యయ్యు నెవ్వానిం వమిం 

బరిరంభించ నతం డా, పుగూాహూతునకంశు నధికపూ జ్యుండు గాంటే 619 

ఇా,ఆనీలాలక యాగ జేంద్రగతి యాయంభోజపత్రాచ్స్, యా 

వీనశ్రోణి సురారి నీకు దగు నాష్పథ్సీజకు న్నీవు ని 
తార్థనండంబు నొసంగ నర్తు డవు మో కనోన్టనముం జి త్తి త్సం 

థానం బెన నభూతపూరగవిళ వొన్నత్యంబు చేకూడ బే. 620 

ఉ. దానిమనోజ్ఞ వేషమును దానివవోరచనాచమత్క్చృతుల్ 

మానుగం జూచి నీకుం దగుమానిని యంచు. దలంచి వేడ్క తో 
నేను గడంగి బల్వడి ల్ హపింంపంగం బోయి సుమి త్ర పట్టి చే 

thy 

దానవనాథ యిట్టు లసిధార విరూపిత నై తి నెంతయున్* 621 

క. ముదడనునియాటివశర మగు, సుడతీముణిచంన మివు చూచికి వేనిం 

ద్రిదశారి యేలుఇెప్పుచు, మదనజ్వరతాపవార్జి ముగ్నుండు గా వే, గర్తిల్తి 

క, తగజయానను భారం, గాల గై కొానుతలంపు నీకు. గల చేని సము 

దోస్టిగి వయి యిపుడె చెచ్చెర, నము విజయార్థ మా వహీనగుణాఇ జ్యా .628 

క. రాముని రణభీముని సు, స్థేముని నధియించి యతేనిచే మున్ను సమి 

ధభ్మూమిని జచ్చిన దనుజ, సోమమునకు. బ్ర: ఎరు మొన ర్పుదో పొటవరా. 624 

శే. దై త్యకంటకు లై నయీచా శరథుల, నిరున్తర వధించి లేని యాధరణిపు క్రి 
యొంటి మై జక్క నవల దుంటవిల్లు, మచ్చరించుచు భోగింపవచ్చు “సళ్ళు. 

. నావచనం బొనగూర్చ్పంగ, భావించితి వేని దనుజపాలక యిపుజే 
చేవేగ దండకాటవి, కీవెంటం జనుము రాము నెక్క_టి గెలువన్. 626 

పీ 

దురు రావణుండు నీతాపహరణమునకై. బయలుదేటుబ, ధ్రుత్తుం- 

వ. అని యిట్లు బహు వ్ర కారంబులం ఇభాపవ్థవసా యంబునందు బుద్ది తీగులువడు 

నట్టుగా బోధించిన నయస్టీసు రాంగన వా కంబు విని ఖరదూషణులనురణంబు 

నకు దుగఖంచి సచినముఖంబునం గార్ట్రంబు తలిసికొని వారి నందలు నీంస్లకుం 

_జోవం బంచి యద్దళ గృీవుం డంతగపురంబునకుం జని యనంతరంబ "తన 

మనంబున 6 దశ్కార్యపరా్యాలోచనంబుం చేసి సునిశ్చి తార్థుండై క్రృమ్మజు దా 



తో 

న్ర్0 నోవీనాథ రామాయణము 

hu 

ర్ల స్రంబుకొజుకు నాలోచించి సీతాపవారణకారంబు పౌరుషంబునం జేసితి నేని 
గణం బగు జార్థంబునం చేసితి నేని దోషం బగు నె నను ఖ రాదియుద్ధ౦ంబు 

నందు రామునియచింత్యబలపౌరుషంబులు వినంబడుటవలనం బౌరుషంబున6 

గావించుటకు శక్యం బై యుంక దుపాయసరికల్సితచౌ ర్యా శ్రయణంబునందు 

డా త్కా_లికదోపంబులు ప కిదృశ్యమానంబులు. గావు గావునసీతాపవారణంబు 

చౌార్యుంబునం గావించెదంగాక యని నిశ్చయించి స్థిర బుద్ధియె రయంబున 

యాన కాల్గకుం జని పెద్ద లెజీరగిననివా రింతురనితలంచిరహస్యంబు గారథ బు 
సన్నద్ధంబు గావింపు మని సూతు నాజ్ఞ్వాపించిన లఘువిక్రముం డగు నతండు 

తత్హ ణంబ పిశాచవననంబు లై నఖరంబులం బూన్చి కాంచనమయంబును 

రత్నిభూవ్తంబును గామగమనంబు నగురథం బాయితంబు చేసి తెచ్చిన దాని 

నారోహించి క్వేతమాల్యవ్యజనుండును శ్వెతచ్చత్రుండును న్నీగ్గవై శూర్యసం 
కాశుండును ద_ప్పకాంచనకుండలుండును దర్శనీయపరి చృదుండును దళ్శగ్శీవుం 

డును వింశతిభుజుండును దెవశత్రుండును మునికంటకుండు నగురానణుండుశిఖర 

దళకసమన్వితం -బె నపర్వీతేంబు చందంబున నందం బె బలాకామాలాసహీ 

తంబును విద్యానండలవంతంబు నై నమేఘంబుపగిది నంబరంబునం' జని 
చని రమ్యం బగుసాగ రానూపంబు విలోకించె నది మటియును' 627 

బవహాుపుప్పఫమహీరు వాకదంబయు తంబు పద కో భితసరో భాసితంబు 
వేదిమదా శ్ర మవిసరపి శాలంబు నానాపత త్రి సునాదిశతంబు 

నజ మాష వాలఖల్య మరీచిపా తేయవై ఖానసాదిసంవాసితంబు 

నాగసుపక్షగంధ ర్వకన్నర సిద్ధసాధ్యవిద్యాధరసంవృతంబు 

సాలతాలతమాలహింతాలమాతు, లుంగ నారంగలుంగ లవంగబిల్య 

వంశకింళు క శింతు పావకుళ నీప, మంజరీకుంజపుంజోపరంజితం బు. 628 

రురు. రాసణు6డు మారీచునికడ కేసట. చ్రూపుం-. 

ముజీయు  నారిశేళకదళీవనోపషశోభితంబును నత్యంతనియ తాహారపరమర్షి 
శతా కీర్ణ ౦బును దివ్యాభరణభూ షితదివ్య హూపష్రడారతివిధిజ్ఞ దివ్యాప్పరోజన 
సహా స్రసంచారితంబును_డేవపళ్నీసంనేవితంబును నమృ కాళి దేవదానవసంభు 
విరాజతంబునుహుంసక్రాంచసారసప్ర ణాదితంబునురమ్యు నె. డూర్యప్ర_స్తరంబును 
బాంకరదివృమాల్యసం యుత తూర్యగీ తా భీజుష్టవిశాలవిమా నవిభ్రా జితంబును 
నగుసముద్ర తీర ప్ర 'బేశంబుడాయంజనియందు ఘా?ణతృ వ్రీక రని ర్యాసరసమూల 

చందనాగరవనోపననంబులును దకోలజాతినృతుంబులును నుగంధిఫలంబులును 

దమాలపవువ్పంబులును మరీచిగుల్యంబులును ముకాసమూవాంబులును శంఖ 
ప్ర స్తరంబులును టై వాళ నిచయంబులునుగాంచన రాజిత కై లంబులునుమనోజ్ఞ 



అరణ్యకాండ ము, ర్ద్ 1 

విలాప్టలకంబులును బ్రసన్నసలిలాశయంబులును ధనధాన్యోపపన్న (్రీరత్న 

శత సంకులగజాశ్రరథసం బాధనగరంబులును విలోకించుచు సాగరతరంగ 

_సంభూతశీతవాతపోతంబులు పై సో(క నలరుచు నీబేశంబు స్వర్షతుల్యం బై 

యున్నడనికొనియాడుచుం జని యంఠిదొక్క_చోటం దొల్లిగరుడుండు సుధావార 

కార్థంబు స్వర్లలోకంబునకుం బోనుచు  గజకచ్చపంబులం. దన్నికొని భఛభతుణా 

రంబు శత యోజనాయశతం 'బెనరోహీణే శాఖ నెక్కిన నది భారంబు  మోవం 

జాలక తత్స ణంబు విజుగుటయు దాని నవలంబించి తల క్రిందుగా. దపంబు 

చేయు చున్న బృహ్మన ఖజాతు 'లెనవై ఖానసులను వాలసంభను లె నవాలఖల్యు 

లను బూతిమాషగో త్రజాతులను నయోనిజులను మరీచిపు లనునువాగ్దుల నవ 

లోకించి వారికి బాధ యగు నని యమ్మహాళాఖను నగ్గజక చృపసహితం 

బుగా నొక్కపాదంబునం దన్నికొని యంతరిక్షుంబున కెగిసి యందు గజకచ్ళ 

పంబుల భథ్నీంచి కాఖాసహికంబుగా నిషాదవిషయంబునకుం జని యచ్చటి 

నిపూదుల నెల్ల మ్రింగి యవ్వనస్పతి శాఖ నచ్చట విడిచి యభిమతభత్షణనిపషాద 

నాశనమునిజన రత ణజనితసంతో మవిశేషంబున ద్విగుణీకృతవి కృముండై యమ 
శావతికిం జని యందు. బత్నీరాజప్ర,వేశపరిహో రార్థంబు నిబద్ధంబు లైన 

య యోమయశ్ళృంఖలానిర్తి తీజాలంబులు ఛేదించిరత్నేగృవాంబు విధ్వ స్తంబుం 

జేసి యందు నివేవీంచి యున్నసురేంద్రగు_ప్తం శైనయమృతంబుం 'దెచ్బె 

నట్టిమహార్షి గణజుష్టంబును సుపర్ష కృతళాఖాభగంగరూపలతుణంబును సుభద్ర 

నామకంబు నై నన్యగ్రోధవృక్షుంబు నిరీశీంచుచుం జని యన్వల నదీపతి యగు 

. సముద్ర తీరంబున నొక్క_ పుణ్య కాన నంబున రవాస్య్టంబుగా నున్నయొక్క 

రమ్యా శ్రమంబుం జూచి యందు? గృ ష్టాజినజటానల్క అధరుం జై నియతా 

హోరుం డె తఫంబు సేయు చున్న మారీచుం డనురాతసు నవలోకించి యతని 

చేత నమానుషంబు లైన సరగ కామంబుల నర్చితుం డె సంపృష్టకుళల ప్రళ్నుం 

డై వెండియు. జనుదెం చుటకుం గార్యం 'బెద్ది యని యడిగిన రావణుం డతని 

కి ట్లని యె. 629 

దనుజో శమ దీనుండ నగు, ననుం గరుణం గాఛుటకు ఘనంబున నీవే 

యనుపమగతి వటు గావున, వినిపించెద వినుము నాదువృత్ర్తాంతంబున్. 680 

సీ. రాముండు దండకారణ్య దేశమునకు జనుదెంచుటయును లక్షణునిచేత 

రూఢి శూర్పణఖ విగూపిత యగుటయుం దన్నివిం_త్సము జనస్థానవాసు 

లగు చతుర్దశసవాస్రాసురులను గూడి ఖకుండు సంగ్రామార్థ మరిగి యచట 

రామునివేత శర ప్ర పాతేనమున ఢా న్యంబుతోం గూడ జచ్చుటయును 

శే. బలులు చూషణ శ్రీ శిరలు పొలి యుట యును, రామువి క్రమ మాతనిదీమసంబు 

నర్వమును బెలియంగ నుపర్వవై రి, కడగి నీతోడం జెప్పితిగాదె తొల్లి. 631 

క్ర * 



నర్ గోవీశాభ రామాయణము 

ఉ. ఇంతటిబారితోడ నొకహీననరుం డతం డెంత ళూరుండో 

యెంతయు శంక లేక కలహించిన భఖీరునిమాడ్కి నేడు నా 

కెంతయు నూరకుండం దగునే యసురో తమ యట్టు లైన జం 

భఛాంతకముఖ్యుల నృహమరమందు జయించినవాండి వోవదే, గర్క 

డ్. నాదుభుజాబలోద్ధతి తృణంబునకు నృరి గాంగ నెంచి మ 

తోచరికర్ణనాసిక ముం ద్రుంచి విచా పిణింజేసి యంతం బో 

కాదట. ద్రాణమి త్ర్రుల ఖరాదుం జంపినరాముని న్నను 

పో్యదన చంప కున్న విను ప్రాణము మానముం బోవచడే వెసన్. _ 688 

ఉ. రాతసరవ్న్తం బగునరణ్యము నాచ్చి ఖభాదిశా తీసా 

ధర్టికులం జం పీనట్టి మనుజాధిపు గీ టణంగింప కున్న-చో 

రాతీసవర్యు యిప్పుడె తిరంబుగ లంకకు చేగుదెంచి శి 

మౌతముం డై సమస్తసురకంటకుల న్వధియింప కుండునే. 684 

రురు రాసణుండు మారీచుని 6 దనకు నీతిహారణమునందు సహాయుని 6 గమనుట. చుడ్టుం- 

చ. అతండు పదాతి యయ్యు నొకం డయ్యును మానవుం డయ్యు నిక్షమో 

వ్షతుల ఖ'రాదిరాశుసను౪ దారుణ సాపులం జంసె నట్లియ 

ద్భుతబలశాలి డాసి పలుపోకల నంచన నై న శస్త్రసం 

హతి నెదిరించి మొన మన మంవజు మొక్కటం గూల్ప వబ్య్వ దే. 685 

వ. చిరకాబంబున నుండి పరమమునీంద్రుల చాధించుచు నున్నియోగంబున జన 

స్థానంబున నివసించి యున్న చతుర్షశసహ సృరతోవీరుల నొక్కింత మైనం బరు 

పం బాడక వాక్పారుహ్యంబు శేరంబులం దనుసంధించి య్మశ్రమంబున౦ బరి 

మార్చి దండ కారణ్యంబు సర్వజనశ రణస్థంబుం గావించె నతేండు క్రుర్దుం డగు 

తం డ్రిచేత నిరస్తుం డై సభార్యుండై ననంబునకుం జనుదెంచి యాకలంబుమెస 

వుచు శీ ణజీవితుం డై యున్నవాండు విశేషించి. దున్నీలుండును గర్క_శుండును 

దీక్లుండును మూాక్టుండును లుబ్దుండును నజితేం ది యుండును త త్రియపాంస 

నుండును ద్య కధర్ముండును నధ ర్మాత్సుండును భూతంబుల కహితకరుండు నై 

_ధర్మశీలు రగగుమనయట్టివీరవంతుల చేత నిందితుం డై యుండు నెవ్వనిచేత వై 

రంబు లేక మస్ళగిని యగుకూర్చ్పణక కర నాసచ్చేచనంబున వియావితయయ్యె 

నట్టిదురాగ్రహుం డగురాముని భార్యను సురసుతోపమ యగునీతను విక్ర, 

మించి లంకకుం గొని తెచ్చెడ నక్కా ర్టంబునకు నీవు సాహాయ్య ౦బుంగావిం 

పుము సకలో పాయజ్ఞుండవు చూరుండవు సరమాయావిశారదుండన్రు గావున 

ప్ర్యయుద్దంబులందును నీకుసమానుం డగువాండు ముల్లోకంబులందు చెవ్వం 

డును లేయ భవక్సాహాయ్య్టింబునం బడయరానియర్థంబు గలటె నీవు పార్ళ ప్ 
వి వగుచుండ నిక్కార్యంబు సఫలంబు గావించెడ నది యొట్లనిన వినుము, 



ఆరణ్య కాండ ము. న్న్స్. 

చ, అరయ సువర్లచి త్రి తమృగాకృలిం గైకొని రాము నొ శృమాం 

తరమున సీతసమ్ముఫమునం జరియింపుము నీవు నిన్ను( క 

చ్చరం బరికించి * యీకనకచి త త్రమృగంబును బట్టి "తె మ్మటం 

చణతిముటి రామలక్ష్మణుల నా హోవరవర్షిని ప పంపు ఢ శ్రజిన్. 687 

చ. పనివడీ యంత వారలయపాయమునందు పిధుంతుదుండు చం 

ద్రునికళ నట్ల యవ్వురవధూటిని బల్మి గ్రహించి చాముడుం౦ 

'నికని గేహి నీవారణకర్భితుం డై డె పేలపంచు చుండ నె 
మృనమున సంతసించుచు సమ స్తసుఖంబులు వేడ క్క నొందెదన్. 638 

యుడు మారీచుడు రావణునకు హీతోపదేకము సేయుట. ద్రుదుం- 

క, అని పలికిన ఛామునికథ, వినినంతచె తత్స) తాపవిదుం డగుమారీ 
చునిముఖము వెల నయ్యెను, మనం బధికొభయసము ద మగ్నం బయ్యున్ .689 

వ. మజీయు శువ్క_ంబు 3 లై నయోష్టంబులు నాలుకం దడుపుచు ననిమిషంబులై న 

నేత్ర వ్యాపారంబుల చేత మృతభూతుం డై నవానియట్ల పరమా రుం 3 

చేష్టలు దక్కి. రావణునివదనంబు విలోకించుచుల. నొండొకసే పూరకుండే 

వెండియు నొకింత తెలి డాల్సి చేవోయి నిటలంబున సంఘటించి యతనికిం 

దనకును పీతం బగునట్లుగా వినయవాక్యంబున ని ట్లనియె, 640 

కే, ఆపదలో చెచ్చునట్లి వియ ముల బలుకు, కపట చిత్తులు పెక్క_ండ్రు గలరు గాని 

యాపదందొలంగ నిడునట్టియ, వ్ర యముల6, బలుకువారలువినువోరుగలు గు టరిది, . 

సీ దనుజేంద్ర నీ వయు శ్షచరుండన్రను జపలుండవు గావునం జండవీర్యు 

నరగుణోన్నతు శ కృవరుణాభు రాముని నసమానబలునింగా నరయ వె తి 

సకలరా త్రించరులకు స్త్ సి యగుం గాక రాము డల్లి జగం బరావసంబు 

గావింపకుర డుం గాక నుహీజ నీపాలి కుర్చిలో మి త్తి గా కుండు. గాక 

కే, తన్నిమి త్రంబు వ్యసనంబు దలంగుం గాక, కామరతుండ డవు దుష్కూ_ర్య కారి ఏశ్వ 

రుండ వగునిన్ను. బొంది వేర్లాన్నలంక, నిండువేడుక నశియింసకుండు€గాక్. 

శ్రే, జగతి నెన్వాందుతన్ను రాష్ట్రమునుహి తుల జుట్టముల (జం సికొన (ణా "చెనట్టిదుష్ట 

తేముందు నీయట్టిదు న్రాతిదారుణుండు,ధర్మ పీంనుండు కటువుండు వక్కంగలండె. 

త, సేశ్వుర విను రాముండు లుబుండు గాడు దుక్శీలుండు గాం డధర్శ్య 

'మార్షనిష్టుండు me నమర్యాదులడగువాండు గాదు భూతద్రొ దోహ గాండు పిత్చని 

రస్తుండు గాడు దుర్శ సీ గాండు తీక్షుండు గాం డవిదాగ్టంసు(డు గాదు కర్కు_ 

భుండు గాండు కుల పోంసనుండు గోండు శై కచే వంచితుం డగుసత్యవాదిజనకు 

శే, నెతీంగి తల్సి)9య కామార్థమెల్ల సీ సురులు ,రాజ్టమును బ్రాని దండకారణ్య మునకు 

వచ్చె నమ్మహోత్తుని ప్ర భా నంబు'దెలియ, "కాగ హంబున నన్ఫతంబులాడందగు నె. 

తే. రామభద్రుండు 1 సలేస్టపరా కృముండు, ఘనుడు ధర్మనుూూర్హి సకలజననుతుండు 
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రతా 



ర్ర్4 గోవీనాథ రామాయణము 

పండితుండును సురల కింద్రుండ చోలె, నఖలలోకంబులకు నాధు. డసురవర్య, 

క. అత్నీణ తేజమున నబి, రజత యగురామసతిని బ్రసభంబున లో 
కావ్నీరుచినట్ల నీ వే, దతతచే నపహారింపం దలంచితి బుద్ధిన్. 646 

కే. శరశిఖోదీర్ణ ను ప్రథృహ్యింబు లుచిర, చాపఖద జెంధనంబు “ప్రచండ 

మగుచు 'రాజిల్లురామా గ్నియందుమిడుత, పగీదినుబుకందలంప నీక 

చ. ఘనతరజీవితంబును సుఖంబును రాజము వీటింబుచ్చి నీ 

వనిశము ఖక్టపాశధరుం డన్యచమూహారణుం డమర్ష రణుం 

శనుపమచాణ హేతియుతు; డద్భుత కార్షు కద్ ప్తవ క్త c డై 

యను వగు రాఘవాఖ్యవిలయాంతేకునిం * జెనకంగ ే టికిన్. | 648 

కే, అమ్మహోత్తునిఘన తేజ మప్రధృమ్యు, మట్లు గావునం దత్కార్షుకాశ్రయ యగు 
భూమెపు త్రేన గాననభూమియందు, సాహసంబున హారియింప జాల పీవ్ర. 

చ. అనమఘముండు ,సకస్టిసంధుండు మహోత్తుండు వి  కృమవంతు డైనరా 

మునకు మహీజు జీఏతము బోలిన డె యని. ఏ పేర్యళుల్క_ ఈ య 

య్యనలుని పేరలితో నెనయునాపహారి ర చేతణ నాకులాంగనం 

బనివడి నీకు వేగతుల బల్మి గ్రహింపంగ నాదు రావణా. 

క, వటికిం దలంచితి విప్పని, మాటికి లోకమున నింద్యమానుండ వై దో 

పాటకు లేశ్వర నిక్కము, చేటాంచెద వంతె గాక చేళొన వళమే. 651. 

క. అశ్నీణ తేజమున నభి, రజ్నీత మొ భానురుచికరణిం గ్రాలెడు ప 
ద్యాథీ.ని నీత్రను నీ వే, దతరచే న నపపహారింపం వలంచి్ “బుద్ధిన్. 

ర్ అతులిత మగురాజ్యము జీ, వితేంబును సుఖంబు ననుభవిరిపంగం దలం 

చీతి వేని రామునకు నప, కృతి సేయక యుండు టదియె హిత మసుశేం 

ప 
అటో 

గునసె యధిప. 
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6ర్? 

రుతు మారీచుడు రామునిచే. దాను బడినపాటు రానణునకుం చెల్సుటు. -వ్రతాం- న 

. నుజియు ధర్ష్మిష్టు ల లగువిధీషణపురోగము లై నసచివుల నందం గూర్చి వారి 

pe నాలోచించి గుణదోవుబలాబలంబులు విచారించి స్వాపరబలవిశేహం 

'బెజీంగి హీ తాహితంబు దలపోసి యవల మే లగునట్టికార్యంబు నిశ్చయింప 

నలయు నందా.క హితుండ నై_ననాబుద్ధి విని రామునియందు విరోధింపక 

తమింపుము భవజ్జీవితంబు రామదర్శనావసానం బని దలంచెదం దొల్లి యేను 

బలవీర్యదర్పంబుల చేత నసమానుండ చై మదనాగాయుతేబలంబు గలిగి పర్వత 

సన్నిభం బై నమచ్చరీరంబు నీలజీమూతంబుచందంబునం గాలం దప్ప 

కాంచనకిరీటకుండలంబులు మేనం దీవింపం బరిఘాయుధంబు శీలం దాల్చి. 

లోకంబునకు భయంబుం బుట్టించుచు మహియెల్స సంచరించుచు దండ 

కారణస్టంబు: బ్ర వేశించి మునీమాంసంబు భతీంచుచు స్వేచ్యాప ప్రకారం 

బున వివారించు చుండ మన్నిమి _త్తీంబున విత్రస్తుం డై విశ్వామి తుం డను 



తే. 

న. 

ఆరణ్య కాండ ము, ర్్ల్ 

ద్ర వారి శెహుం డయోధ్యకుం జని దశరథుంగాంచి యన్న రేంద్రు,న కిట్లనియె. 

నృపకులో త్రంస మాకు మారీ చువలన, నధికి భయము సముత్పన్న ముయ్యుంగాన 

యాగకాలమునందు సమాహీతుండ, నైన సనుం బ్రోచుంగాకనీసూనుండిపుడు దు, 

అని రామఘసాహాయ్యుంబు వేండిన విని య్వళరథుంచ వి శ్వామిత్రున కిట్లనియె, 

క, బాలుడు ద్వాదశ వత్సరము, డా డాలంబుల తేట. గెజటు౦గం డక కృ'తాస్తుం న్ 

శీలము గలరాము ననికి, వాలాయము నాకుం బంప వచ్చు సె నె యనఘా. ల్? 

క ఏ నిప్పుడు నానావిధ, సేనలతో. గూడి నచ్చి చెచ్చర ననిలో 

వనం 

మానుగ నీశత్రువులను, బూనికి వధియింతు 'లెండు పోద మచటికిన్. 658. 
అనిన నమ్మునీం ద్రు,౦ డమ్మను జేంద్రున క్ర బ్లనియె. 659 

క, ఆరాతుసు వధియింపంగ, శ్రీ రామునకంమె నొరుండు త్రిజగమునందుం 

జేరు గలవారిలోసల, నారయంగా లేడు దశరథాధిప ఏంకే. 660 
రాజేంద్రా నీవు సమరంబులయం౦ దాటి లేతినళూరుండవు చేవతల రట్నీంచిన 

మహానుష్టావుండవు భవత్క్భతం బై నరణకర ర్యంబు త్రిలోకవిశ్రుతం బే యుండు 

నీకు. జతురంగసె న్యంబు నొజంళ ేకుండ* నధికర cl యున్న చే జన నిక్కా. 

ర్యంబు రామునకుం దక్క_6౬ దక్కీన వారి కసాధ్యంబు 7 గావున నిమ్మహాత్తుండు 

ఇణాలుం టై నం గొజంత లేదు సముదీర్ల 0౦ బై ననిజ తేజంబున రష్లోన గృహాంబు 

నందు సమగ్ధుం డై యుండు నితేనిం వోద్కొని యరిగెద నిమ్మహోతునకును 
నీకును భద్రంబు “గలుగు గాక యని పలికి దశరథు నాడంబటిచి యమ్మునీం 

ద్రుండు రామునిం దోడొ,ని పరమహార్ష౦బున నిజాశ్రముంబునకుం జనుగెంచి 
సర్వకాలంబున మఖదీవ్నీతుం జై యురంజె నంతేం దేన్ని యోగంబున శ్రీనం 

తుండును బద్యపత్ర త్రనిభేమణుండును మహావీర్యుండును నజాతవ్యంజనుండునునేక 

వ్యస్త్రుధరుండును 'ప్రవాచర్యస్థితుండును 7 గాకపతుధరుండును గనకమాలోపలవీ., 

తుండు నై రాముండు చిత్రం బగుచాపంబు సారించుచుం ట్ర ద్ _ప్పం బగున్వ కే 

జంబున 'నసయ్యరణ్యంబు వెలింగించుచు నుదితుం డగు చాల చంద్రుండుంబో లః 

'దేజరిల్లు చుండె నంత. 66] 

ర బలవంతుండ నగునే నప్కు డలయక వరదానమహీమ నట కేగి చలం 

క, 

ఆ, 

వ, 

బలరంగం బరిఘము కరమునం, జెలువారంగ బరవసంబుం జేసితిం గడిమున్ 6602 

ననుం జూచి రామభద్రుండు, ధనువును సజ్యంబుం జేసి తలకక యచలం 

బునుబో లె సుస్థిరుం డై, మునీపతి కభయంబుం 'దెల్పి మొనయుచు నుండెన్. 

అఇతండు. చాలు! డాజి . నెంతని బుద్గిమో), వామున నేను గడిమి నట్టహోస 

మాచరింప నంత నతితీళ్తు మగుతూపు, నింటివలన నపుడు వెడలి పశ్చా. 061 

జ ట్లమాఘరయంబునం బజ తెంచి యమ్మహోశరంబు నన్నుం దా(కీన నేను 
శతునిబర ఇబాణ తాడిత దేవుండ చె శతయోజనంబుదవ్వులం గలసము 
YJ JI a 



ఆరణ్య కాండ ము. ల్న్$ 

దీర్థ చేశములందుం దిరుగుచుం దపసులం దునిమి తన్తాంసంబుం దినుచు వారి 

కే. రధిరములు గ్రోలి వనగోచరులకు భీతి, పుట్ట జేయుచు కౌద్రత మిట్టిపడంగ 

వలసినట్లుగ వన మెల్లగ లయరయము,మిక్కు_టంబుగ (దెరుగుచు నొక్క_నాండు. 

సీ, ధర్ష్మవిచారుః డై తాపసాకృతి. బూని నీశయు సౌమిత్రి, చేరి కొల్వం 

దాపసోచితవృ త్తి. దసముం గావించుచు నున్నరాముని. గాంచి మున్ను నాకు. 
జేసినయపకృతిం జింతించి క్రుద్దుండ నై చ డాయ గవుకించునంతలోన. 

దచ్చాపనిర్హు క్షదారుణ బాణ త్రయంబు ఏ చూమువుప్టిర నతిరయమున 

శ్రే నశనిసం కాళ మై 'తాంక నపుడు తత్పృరాక్ర మవిదుండ6 గావున రాతసే 

యేను జాతికి? దక్కిన యిరువు రుగ్ర, భంగి గూలిరి రచ పతనమున 

వ, వను గొండొక సేపునక్టు మూర్చ జీత బ్రతుకు మరలం గాంచి మాళ్ళ గర్భం 

బుననుండి గృమ్మణం బుట్టిన వానింగాం సంంచువొనుచు నాంటంగో అఆ నాసుర 

కృత్యంబు విసర్టించి తాపసుండ నై యివ్వీనంబున( డపంబు సేయుచున్నవాండ 

'నదియునుం గాక, 618 

-ంర్టుర్టు మారీచుండు తనకుం గలరామళయమును రానణునకు౬ చెలులు. ధ్రధ్దుం- ' 

చ, భ్రమం గొని నాంటనుండి వతిపాదసమందును రామభద్రునికా 

సముదిత రాను గాంగ ధృతవాపునిం గాల మహాత్తు నల సం 

యమనినరు6 ల వల్క_్లలజటాజినధారిన్ గాంగ రాటేసో 

త్తమ కను చున్నవాండ నిటం ధప్పక దారుణ కాలునిం బలెన్. 674 

క. కనులకు రామసహ్మస సము లనవరతము( దోంచు చున్న వటు గావున ని 

వ్వన మెల్ల రానుభూకం, బని తబంచుచు నున్న వాడ నను శేశ మదిన్. 675 

తే, అసురకులవర్య సప్నమందై న రాము భద్రురూపంబు మదికి. జూపక్సై నేని 

గురుభయంబున మూర్చిల్లి కొంతవడికిం, చెలిసి కలయని కృమ్మ అం బెలివింగాంతు. 

న. నుజటీయు రామవిత్రస్తుండ నైననాకు రత్నరథాదికంచు లై నశేఫాదినానుం 

బులు చెవికి సోశీన "నధికభయంబునం గళవళించుచుండుదు "వేయ్ల కేఫా 

ద్యం బె నభవన్నామంబును వినుట కధికభయం బగుచున్నది కావున నమ్మహో . 

తునితోడం జివ్వుకుం జొర నొల్ల నతండు బలినముచివృత్రాాదుల నైన 'లెక్కిం 

పీ నొక్కమౌ శ్ర త్త నుక్కున 'నుక్కడంగిం చునట్టి జెట్టిజోదు నీకును రాముని 

తోడి వినో ధింబునకుం జబొరకుందడుట 'శేవముం జట్లు గాదంటి. ని తగువారల 

సాయంబు గూర్చుకొని ని నీవె యీప్పనికిం ౫డంగుము న న్నేల రామునియమోా 

ఫఘుబాణంబులకు సమర్చించెడవు నాకు సేమంబుం నోర్రితివేని నా మో?ల రామ 

వృత్తాంతంబు. జెప్పకుము లోకంబునందు సాధు లనేకులు నియత చిత్తు న్. 

GED 0బు లనుష్టించు చుండియు బరులయపరాథభంబున సపరిచ్చదంబుగా 

నాశేంబునొందుదు రట్ల యేనును నీయపరాధంబున నళింపం గలవాండ నీతో 

చుట్టజ్కం ఏంతకుం దెచ్చె న మహా తేజుండును . మజాోసతుగ్టిండును' మహాబలుం 



ర్రీకి గోవీనాథ రామాయణము 

డును మహోనుభావుండు నగురాముండు రాతనుల పాలిటి కంతకుం డై జన్న్మిం 
చినవాండు శూర్చణ ఖ హేతున్రవలన ముహాబలుం డగుఖరుండు నిమిషమా త్రోం 
బున బొలిసె నతనిపాటునుం దలంప వై తివి, నీయట్లిగట్టిమగలు 'పెక్కంండై న 
నమ్మపహోత్మున కొక్కనికి సాటి సేయం దగదు బంధుహీ ఆం నె నై ననావచనంబునం 
దనోదరణంబుం జేసి రామునితో గలహీంచితి వేని "విశితంబు లై నతదీ 

యశరంబుల వేశం బీడితుండ వై బంధునహితంబుగా వుడిసెద నని యిట్లు 
బహాు స్ర కారంబులం బ్రబోధించిన మ ధ్రూకౌముం౦డు దివ్యాషధంబుం బోలె 

తేమయు_ కం బై నమారీచుని వాక్యంటుం 7 కొనక కాలచోదితుం డై రావ 
ణుండు పరుషనాకంబున నతని కీ ప్రనియె, 67 

వుడు. రొసణు (డు మారీచుని దూజుట. శురాం- 

శే. చేరిచినవానీచందాన నీ నయు క్ష, భంగి నామోిల నెయ్యది. పలికీ తిప్పు 
డది విశేవీంచి నిమృల మయ్యె 'నూమ,రమున నించిననూత్న బీజముల కరణి. 

"లే పాపళీలుండు మనుజుండు బాలిశుండు 
..ఉచపలుం డగురాఘవ్రునిపొౌరువము ఘన నుని 
౨ నీను.పలికనయంత నె నృపునితోడి 
. "కలను, విడుతునే యిక దాటకాతనూజ, 619 

శ హితులను దల్లీదండ్రుల నహీననుఖంబును లచ్చి. బ్రాని పౌ 

నృత మగు కొంతమాట విని యెవ్వం డర ణము బొచ్చె నట్టి దు 

క తి య గురాజనందనునిప్రాణసమ ప్రియ యెనజానకికా 
ధృతి చెలంగంగ నే నపహరించెద నిక్కము మ నీదుసన్నిధిన్ + 680 

క ధృతిపెంపున నీగతి ని, శ్చిత యె యె తగ నాదుబుది చెలగౌడు దానిం 
జతురత మరలింప దివ స్పతిముఖదిక్పాలు 5 నం జాలరు తలంపన్. 681 

వ.. తాట కేయా కార్యా శార్యవినిశ్చ యవి మయంబునందు గుణదోమంబులును, 
-  నుపాయాపాయంబులును విచారించి చెప్పు మని నిన్నడిగిన నిట్లు చెప్పవచ్చు 

మా కట్టిజిజ్ఞాస లేదు గాన్రన శేనియధికారంబునొంది యి ట్లప్ఫ ష్టోత్తరంబులు 
పలుకుట యు కంబు గా 'దెన్వ్సండు తనకు హీతంబుం నోరు నట్టివిద్వాంసుం 
డగుసచివుం డసంపృష్టుం డై జె '_ శాజు మోగల ని ట్లనుచిత ప్రసంగంబు ప్రతికూలం 
బుగొం గావింపండు కావున. 682 

కే. కూర్తు వనుచు నీతోడ నాకోర్మి జెలియం 
జెవ్పినందుకు హీతయు క్రీం జెప్ప. కిట్లు 

నేర్చు లేర్పడ గుణదోహనిర్ణయంబు 

నెణి౭గినట్టుగం బ్రతికూల మెన్నం దగునె. 698 



క 

వ. 

చ, 

వః 

ఆరణ్య కాండము, ర్ర్0 

తగువై ఖరి ననుకూలం, బగువాక్యము విభునితోడ నతిమృుదుపూర్వం 
బగునట్లు చెప్పవలయును, జగతి న్నతికూల మాడం జనదు హీతులకున్. 684 
మజీయు మానార్హుం డగుమహీరమణుండు సమ్మానళూన్యంబును దిరస్కార 
సహితం బగువాక్యం బెద్దిగందదిహీ తం జె నను బృతిగహింపండదియునుంగాక. 

అమితగుణాథ్యు లె నన్ఫపు లగ్నీసు లేశమృ గాంకవార్థిరా 
టృమనులపంచరూపములు సమ్మతి గైకొని తై శ్య్వము న్సువి 
(క్రుచుమును సౌమ్యముం దగు తెజింగున దండము సుప్రనన్నత౯ 
సముచిత భంగి. చాల్చి జన సమ్మతు లై చరియింతు రెల్లెడన్. ౧86 

. కావున బృధథివిశులు నృ ర్వావస్థ్టలయందు. బూజ్యు బధికులు మాన్యు 

ల్నీ వది యొజుంగక యజ్ఞుని, కైవడి బరుపో క్షు లాడంగాం దగ వగునే. 681 
ఏ నిప్పుడు గుణదోపంబులును గార్యా కార్యంబులందు యుకాయు క్రఖావం 
బులును ని న్నడుగ లే జేనొక్క_కార్యంబు నుద్దేశించి వచ్చితిన క్కా_ర్భ విషయం 
బునందు నీవు సాహాయ్యంబు గావింప వలయు నది యెట్లనిన వినుము. $88 

ధిర రొనణు6డు మారీచున కతండు చేయసలనీ న కార్యము 6 జెప్పుట. శఢిం- 

అరయ సువర్ణ చితి తమృ గాకృతిం ₹ కొని రామున్నాశృమాం 
తీరమున సనీతేసమ్ముఖమునం జరియించుచు బెళ్కు దూపులక్' 
వరతనుకాంతులం జికీలివన్నెలం జిన్నెల నాత్రిలోకసుం 
దరి కతివిస్మయంబును ముదంబును మోహము. బుట్టం .జేయుమో. 689 

ఎరు రావణుడు మారీచుని బెదరించుట శుశుం- 

. ఇట్లు కాంచనమయమాయామృృగ స్వరూఫుండ వెననిన్ను విలోకించి యమ్మ 
పీపు త్రి జాతీవిస్తయ మొ శీఘ్టంబున దీనిం బట్టి తెచ్చి యిమ్మని రామునిం 
ట్రైన్థించు నతండు వీయురాలికిం బ్రీయం బొనగూర్చువాం డై నిన్నుం బట్ట 
వచ్చు నప్పుడు. నీ నతనికిం జిక్క_క నానా ప్రకారంబులం జుక్కు_లు వెట్టుచు 

నువాయబలంబున దూరంబునకుం బావి కొని చని రామవాశ్యానురూప 
కంబుగా నీతాలక్ష్మణులం బేర్కొాని యెలుం గెక్తి దీనస్వరంబున విల 

షీంపు మువ్వాక్యంబు విని సీతా పచోదితుం డె లత్ష్మణుండు సౌహృదంబున 

రామమార్లానుసారియె యరుగు నంత నేను రామలత్ష్మణరహితం బె నయాశ్ర, 
మంబునకుం జనుదెంచి సవాస్రాకుండు పులోవముజంబో లె నొంటి మై వెలుంగు 
చున్నవై దేఫిం చేకొని లంకకుం జనియెద నిక్కారన్టంబు సఫలంబుం గావిం 

చితి వేని నారాజ్యంబులోన నర్ధ రాజ్యంబు నీ ఖొసంగెక మద్వచనంబు నమ్మి 
మనోవారం బైనమృగరూపం బంగీకరించి చను మేనును రథారూఢుండ నె 
నీవిజుంద దండ కారణన్టింబునకు౦ జనుటెంచెద యుద్ధంబు గాకుండ రాముని 
వంచించి జానకి నపవారించి కృతకృత్యుండ నై భవత్సమేతంబుగా భంకావు 



560 గోవీనాథ రామాయణము 

రంబుః ట్ర, వేశించెద నిట్ల నిట్లు సేయ వై తి చేని నిశొతం బగుకృపాణంబున భ 

రంబు 'దెగవైే, "దం బ్రాణభయంబువలన బలాత్కారంబుగా నీవె యి 

ర్యంబుం గావ్ంచెదవు ఎ హాజున కొనుకూలుండు గానివాండు సుఖం బనుభ। 

జాలం డనియెడులోక పు వాదం బెజటుంగుదువె కదా యిప్పుడు మృగగధ 

బున రాముని డానీతి Ea నీకు జీవితహానిలాభంబులు సందిగ్గంబు లై య 

నాతోడ విరోధించితి వేని నిక్కంబుగా జీవితహోని యగు దీని నణటింగియెం 

యు_క్తంబు దాని గావింపు మని పలికీన నమ్మారీచుండు రాజా ధ వాక, 

 నాజ్ఞపు పుం డై పరువం బైనప్ర ప్రతికూలవాక్యంబున రావణున క'టనియె 

రర మారీచుడు రానణుని6 బభుషముగా దూబుటు. శుర్టుం- 

సీ దశకంఠ పుత్ర, మిత తకళత్రస సహీతుండ వై ననీ శేకలుపాత్తుచేత 

నుపదిష్ట మయ్య 'సేవిపరీతీదుష్కర్ర మెవార్టండు నినుం జంప నిచ ఏగించె 

సుఖ వై వై ననినుం జూచి సొరిది చేపాపాత్తుం డభినందితుండు గాం డయ్యె న 

దోొడరి న యెవాస్టిండుమృత్యు ద్వారమున పేగు నుని పంచె గ రముపాయమున' 

ఆ. యధిప పీానవీర్యు తె ననీరిపులు నీకంకు నధికుం డై నకౌసలేయు 

చేత నాగయుడి నళింవెడునినుంజూడల దలంచి రిది మహాద్భుతంబు సువ్వె 

కే, పాకశాసనవై ర యేపగతు లాక్క, నిర్మితో పాయమున నీవు నిధన మొంది 
చనుచు నుండ విలోకించి సమ్మదంబు, ససెలంగ నపహాసమొనరింపందబంచి! 

జే, అధిప శా న్ర్రవిరుద్ధ మార్హానుసారి, వై ననీన్ను నివారింప నట్టిసఖులు 

వసుధ నెవ్వోరు గల రట్టివారి నెల్ల బట్టి నిశితాసివేం దలగొట్ట వలె, 

"జే. కాపథరతుండు కలుషుండు కామవ్చత్తుం డగుమహీపతి నయవినీళాత్ము 

మం శ్రనిద్ధులవేత సమంచితము?, నిగహింపంగం బడు నిది నిక్కువంబు. 
వ. నివర్తనీయుండ వై ననీ వేల నివ శ్రింపం బడ వై తీ వదియునుం గాక, 

తే, విమలధ క్మాగ్గకానుయశములు సచిన వరులు స్వామి ప్రసాదంబువలన మి? 
నొందుదురు తడ్విపరయ మందునవియి, సర్వము నిరర్ధకంబు లై చను సు 

వ. మజియు స్వామివై గుణ్యంబునం గేవలామాత్యు లే వసనంబు నొందుట : 

సర్వజనంబును వ్యసనంబు నొందు ధర్మ్మంబును జయంబును రాజమూ€ 

గావున సర్వావస్థలయందును రాజులు రశీతవ్యు లై అ యుందురు. 

క. శ్నీతి నవినీతుండు  తీత్తుండు, 3 పతికూలుం డై నభూమిపాలునిచేతం 

జతురంతమహీ రాజ్యం, బతులీతముగం బ్రోన శక్గ మై మి యుండ దొగిన్. 

ఆ. జగతిం (హా,రమంత్రు లగుమంగ్రు తెవాగప, పతి భజింతు రట్టివారు వివ 

మొందు వానితోడ ముందనూళము లైన, వాయములట్ల చెడుదు రధిప విం 
క, ప్రతికూలుండు తీక్షుండు దుర్మతి యగుభూవిభునిచేత మనుజులు నితోర 
'న్నతి వృద్ధి నొంద క జేరరు, వలే మేషము జంబుకంబుచేతం బోలక్, 



ర్ 

అరణ్యకాండ ము. 561 

నిరనుగృహూు: డవు ర్రూరుండ, వరయంగ నజిలేంద్రియుంగ వగు నీ విల చె 

వ్వరికిం బతి వట్టిరజనీ, చరు లండబు నీకతమున సమద రింకన్. 70! 

వ. రాతసేంద్రా యే నొకరుంక యాదృచ్చికం ఖై నపాపంబున నళించెదం గావున 

న, 

కశోచనీయుంశ( గాను నీవు బుద్గిపూర్వశంబుగాం. బాసపంబుం జేసీ బంధుసహీ 

తంబుగా నశింప నున్నవా:డవు గావున నీవే కోచనీయండవు. 702 

ననుం జంపి పీదప నిన్ను, స్థనరణమునం జంపు శీఘ్ర శాలంబున కా 
మునిమేతం జచ్చి యిప్పుడే, యనిమిషకులవై రి "నేం గృ తార్థండ నగుదున్, 

రుజియు రామసందర్భ్శన మా త్రంబున చేను గెడసెవం బదంపడి సీత నపవా 

రించి బంధుసహితంబుగా నీవు పొలిసెనవు సందియంబు లేదు నీత నపవారించి 

కొని తెచ్చితి వేని నీవును నేనును లంకయు రాతుసులును నళింతు రింతయు 

సిక్కంబు రాతసేంద్రా, హిత కాముండ నెననాచేత నివారమాణుండ 
వయ్యును మ చ్వాక్యంబు. గైరొన వైలివి శీణాయువు జగనరు లాసన్నమర 

ణు లె సువ్భాత్సమిోారితం బె నహితంబు విన నొల్ల రని యిట్లు బహు ప్రకారం 

బుల రావణునిదారాత్మ్యంబునకు గరించి పదంసడి రావణభయంబున 

దీనుం డై యిట్లనియె. 104 

. అంతక వి కృముం డయిన యా రమఘువీరుని డాసి రృమ్మణం 

బంతే మెలరృ నొ కిచటం బ్రాణయుతీంబుగ నుండరాదు కొ 

లాంతనదండతాడితుండ చె న నిను న్మరలింపC జూల నిం 
టా 

కెం తని చెప్పువాండ నిపు డేగెద రావణనీకుం బ్రీతిగన్ 105 

అయిదు రాసణు6డు మారీచసహితుం డె రామౌా[గృమమునకు6 బోనుట. శురుం- 

నీక స్ప స్పి యగు గాక యని పలికిన నమ్మూరీచునినాక్యంబున కొలరి రావ 

ణుండు నానిం గౌంగిలించుకొని రాతసో త్రమా నీచేత ముదభిప్రాయానుసా 

రంబుగా నీద్భళం బి నపౌరుపవాక్యంబు సముదీరితం బయ్యె నిప్పు డెప్పటి 

మారీచుండ వై తి వింతకు ము న్నరై ర్యావలంబనంబున  వేలొక్క రాతుసుండ 

వై తివని బహూకరించి వెండియు ని ట్లనియే. 706 

అజమజ శేక జీవితసఖా నిను నన్వినవాని కంతేయు 

న్లొజుంతలు గల్గునే యళిమనోహరనూతన హేముభూనీ త 

స్ఫురదురురాసభంబులను బూన్సినచారుమణేశ తాంగముం 

బరువడి నెక్కు మిప్పుడు సమంచిత వై ఖరిం గా ర్యసిద్ధికిన్ . 707 

. అని వ్రియంబుం బలికి దశ గీ వుండు మానిచసహితంబుగా విమానంబుంబోని, 

కాంచనరథం బెక్కి శీఘ్రంబున నయ్యా శృమంబు నిర్షమించి యంత నంత 

బురంబులు జనపడంబులు నానావీధవనంబులును బ త్తనంబుల్నును సరిద్దిగెసమరా 

వాంబులును విలోకించుచుం జనిచని దండ కారణ్యంబుం బ్ర వేళించి యందు 

71 
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కే 

poe 

. వడది యామ్మృ్ముగంబు మృగహింస మొన చె ర్చెడు నంచు. గ్రుద్దుం డై 

దవ్వుల రామాశ్రమంబుం జూచి యచ్చట నరదంబు డిగ్గి తనకరంబున నమా 

రీచునికరంబుం బట్టుకొని యి ట్లనియె. 708 

శ్రియ మారీచుడు సునక్ష చిత్రృమృగరూపమును గై కొనుట, శ్రుతం 

కదళీవనకోభిత మై, యదిగో రాఘవునిపావనాశ్రమపద మొ 
ప్పిద మై యున్నది నీ విక, మది దలంచిన పనికి జొరు మమ ర్హవిరో ధీ. 

. నోవుడు మారీచుం డా, రావణువాక్ళోంబు విని కిరంబుగ నాళ్చ. 

రావహముగం గై ఫొనియెన్సు సౌవర్ష మృగత్వ మపుడు చతురత మెజియన్. 
ఇంద్ర నీలరతా ఇ కౌరశృంగా గృంబును సీతా నితముఖంబును ర _కృపదోత్పలముఖ 

పుటరబును నిం ధ ద్ర నీలోత్పల శ వణంబును' మధూకపుష్పసృశ పార పదయం 

బును గించిద భ్టిన్నత గీ గీ వంబునుగుం బేందువ జ జ సంకాశ పరమభాస్వరతలోదరం 

బును బద ద్యక్ంజల్క_ సన్నిభ౦బును వె వై డూర్యసం కాశఖురంబునుదనుజంఘంబును 

చి వ్లీష్టసంధిబంధంబును ని నిండ్రాయుధ సవర్ణ పుచ్చంబును మనోవారన్ని గ్గవర్ణ ౦ 

బును నానారత్నసమావృతంబును నునోవొరంపును దర్శనీయంబును నానాధా 
తువిచి త్రీంబును శాష్యబిందుశతచి త్ర, త, ౦బును బ్రీయదర్శనంబును రాజీవచిత 

పృష్టంచును బరమకోభ నంబు నగుమృగరూపర బంగీకరించి నిజ చేహ ప పా 

జూలంబుల నక్కాననంబు వెలింగంచుచు వనం బెల్లం గలయం దిరుగుచు శొడ 

లంబులం గ్నీడించుచు విటవికిసల యంబులు మె సవ్ర చునునోజ గంధపుప్పుంబులు 

మూరొ.నుచు గుంజగ్భవాంబుబం దూబు చు సీతాసందర్శనంబు కాంఠీ ంచి 

కదలివండంబు ఫొచ్చి మందగమనంబుసం గర్భి కారంబుల నాశ్రయించుచు 

మెల్లన రానా శ్ మంబు డగ్గటి. 711 

ఒకమాటు నమ” యూథంబుతోం గూడి క్రీడించు నొకమాటు శే ళ్లుదా౭యటు 
నాకమాటుతృణఖావనోదో్యోగ మొనరిం చు వదలకయొక మాటు చోడరిచూచు 

నొకమాటుమెటి యు పవదుష్టద్వల్సి కై క వడీం జరియించు నొకమాటుశాడ్షణముల 

నొకమాటు లఘుగతి నుద్వేగి మై పొజు బిరబిర నొకమాటు తిరిగి వచ్చు 

+ వింత చెవులు దాల్చీ విహాూరించు నాకవూః। కు గంతు లీచుచుల 'బెక్కుగతులనిట్లు 

కనిన రాతుసుండు కెపటమృ గాకృత్సి నలె రాఘవాశ్ర మాంతికమున, 712 

దానిమనోజ్ఞ రూపము ముదంబునం గన్లొని వన్యస 5తగ్టిముల్. 
మానుగ వంట నంటి పలుమాటు చరించుచు నా పెనా రెకుం 

బూనిక నెయ్య నేర్పడం నూ పటు మూర్కొని వింతజాతి మూ 

కాన మెకం బటంచు బలుక్ క ంపమునం బకుగాత్తు న శ్రీజీన్, ల 

వ! అ 
pa 

శికరంబునం దునిమి వె చును రాఘవః చంచు భీతి చే 

తో జిమెకంబులం జనన దోపగ మూరొ.ని ని విడు గాని తా 



లైలా 

క్, 

ము కావిచి 

. నుం వద్భుష్టపూర్వమై యొప్పు చున్నమా, యామ్మ గంబుం జోచి ఇకుధికవిన 

ఆర అష్ట కాం డ ము, ద్ఫీకి.. 

రూఢి నధింపం డయ్యె మృగరూపఢరుం డగుడై త్యుం డయ్యెడన్ . 714 

యుడు న్స్ మాయా మృగయును బ్రా యచ్చెరు వొందుకు, శాం 

. ఇ ట్ల నేక ప్ర కారంబుల సీతాప్ర భో న్యాంబు పిచి తృమండోలంబులు వేయుచు 
స 

రామా శ శనుపదాభ్యాశంబున్ నతిరమణియంబుగా 'వేవాకించు' దున్నసమయం 

బున. T15 

. శుభ వేత యగుసీత సుమసం గృహవ్య గ మై శొలముంగలి కరుగుడెంచి 

క్ర్చి కా చనోక కశాంచనదూతప్రసూనము భో, యుచు సాంవు మిజు 

శ్రాంగమును హై హామరాజతనర ర్ల సార పంబులు స్వర్ణ కొంతి 

కుచిరవాలంపును రూ స్యధాతుతనూరువంబులు గలీన నిజ్మా భాగ 

గె 
యంబు వొడము డానియతిరమణీయాంగ,నో భ కలరి మణీయుం జూచునపుడు 

కపట మృగము చితృతం 7 గైకొని వె దేహీ జూచి శకృచమ్మణ నన ము 

సోకగతి న్వెలింగించుముం, చఛాకటముగ సంచరించె భ్రమ జనియింపన్. 1717 

డానిమనోవారాకృతియు దానియపూర్వవిచిత్ర కాంతియు౯ 

దానిగతి ప్రమాణమును చానిసమగ గ్ర విహారచాక్ష్యము 

నానివిలోచనద్యుతి ఘనంబుగం బోచినయంత సీత్రకుం 

బూూనికం దత్పర్శిగ వాణబుద్ధి జనించెను 'జెవికంబుగన్. 716 

. కొట్టు శ్రీ డార్థంబు మాయాద్భుగ గ్రహ ణకతూహలినిమయెమ్భష్ట కాంచననర్థాంగి 

యగుసానకీ రాముల మ్యుణులం జీరిన వా రచోటికిం జను దెంచి పరనుదర్శనీ 

యం బె యున్న యై ఎండిమెకం బవలోకించి రప్పుడు లత్మణుండు దాని 
విచి త్రసాపంబునకు శంకించి రామున కి ట్లనియె. 719 

దురు లక్షుణుండు స్వర్ణమృగము రాక్షసమాయ యని రామునికి జెప్పుట. పధం 

. అచ్చుగం దాటకేయుడు మృ గాకృతి ౬ కొని కత్రి తివుంబుగా 

నిచ్చటం బూర్వవై రమున నె గొనరింపంగం బూని యొంటి మె 

వచ్చిన వా(డు గానలయు వాసవసన్నిభ యట్లు గానిచో 

నెచ్చట నై ఇ నం జూచితిమ్ యిట్టివిచిత్రమృ గంబు నుర్వరన్ 720 

ఆయధము( డిట్లు కొపషటోో పాయంబున వేంటవెంట వచ్చిన! నృపులం 

చాయ వధించి మెసవుచు, నాయిల్వలుంబోలి యు౦డు ననభాతి యిటన్ = 

మది సంబేహము. గొన వల, డిడి మాయామృగము గాని యినకులకల జాం 

బుధిసోమ రావు నిక్కము, సదమలవనమృగము. గాదు చర్చింపంగన్ . 722 

వ, "జీవా యిట్టిరత్న విచిత్రం బై థై నమృగంబు జగంబుల నగందునుం గానము మా 

యావి యగుమారీచునిచేత(. గాంతిసంపన్నంబుగా గంధర్వున గ రసన్ని భంబు 

గొల గల్చింపంబడిన మా యామృగరూపం బిడి యన్ పలికిన నప్పుడు శుచిస్మిత 
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యగసీత లవ్షణుని వారించి చర్షవృూతచేతన యె నిజభ ర కి ట్రనియె. 728 
గారీ శీ ర ఎవి ౧ ~ 

యుడు సీతే మాయామృగమును బట్టి కన కిమ్మని రామునిం స్రార్థించుట. యుతం 

జీవితనాథ యూకనకచి త మృుగంబు మనోజ్ఞ కాంతి నిం. 

సానహిలంగ నాదువాడయంబు హరించుచు నున్న చెంతయు౯ 
ధీవర దీని: బట్టి కొని లెమ్ము రయం౦ంబునం గేళికార్ల మి 

గూడి సరసంబుగ నిత్య చ్చావిధి వీని. గూడి సరసంబుగ తము బొద్దుం బుచ్చెదన్ 724 

. మణీయు నీయా శ చుపవంబునందు 'హావశేవంబు తె నస్ఫమరచనురభో బూాక్ష్ల లో అ ద. ణు 
పృషతవా నరకిన్న ర ప, ముఖనా నొవిధ మృుగంబులు మనోవారంబు లే పుణ్యదర్శ 
నంబులై గుంపులుగట్టి నిక్టంబును విహరించు ఛుండు నింతకు ము న్నిట్లివిచి త్ర యా క్ష న్ ల ( నుగంబు నాచే జృష్టపూర్వంబుగా దిది నానావర్శవిచిత్రాంగ ౦ రత్న బిందు 
సమాచికం బె చంసుంకునుంబో లె నివ్వునంబును బ కాళింపం చేయుచున్నది షా | గో చ 

దీని రరముణేయరూపంబును పిచితీకాంతీయు స్వరసంపన్నతీయు విలోకించినంత 
మచ్చి త్తంబు సముదాయ త్తం బె యున్నది గావున. 725 

అ అచ న ఆన ప్ో . జా _ వ్రాణళ యోసునర్హ నృుగంబు నిప్పుడు వ్రాణంబుత్ గూడ. బట్టి తెండు 

గారవంబున( బెంచి గరువంపుమూటం నుచ్చికం గావించి నురులు కొల్పి 
సంతతంబును నీడ సల్పెద నది గాక వివినవాసముం దీర్చి వీటి కరిని 
నప్పుడు మనకు నంత గపురభూ పార్థ మయ్యెడి భరతున క త్రలకును 

చే వింత బుట్టించునట్లు గావింపు మోకు, నలవి గా చేని శరహాతి నడంచి దాని 

నః 

చర్య మైనను గొని తెండు సరస నాకు, నరమృగాజిన నుయ్యెడిం బరమపురుప. 
మణీయు జూంబూనదనుయం  బెనదీనినుచిరచర్హ్యంబు 'బాలతృణ కల్పిత 
తాపసా సనంబునందుం బృవారితం బగుచుండం డత్సమోపంబున భవక్సపిా 
తంబుగాం గూర్చుండం గోనెద న్ప ప్రయోజ నార్థంబు భర్తను బలాత్కారం 
బున నియోగింను టడి గకూరంబు యువతుల కసద్భళం బని యెజ్ంగ యున్న 
దాన నైనను దీనిశరీంశోభాసౌష్ట్రవంబు వేత మనంబునకు విస్త యంబు 
సంజాతేం బయ్యెం బి యురాల నగునన్ను దయార్ష దృష్టి నవలోకించి మా 
కును బ్రీయంబు గల చేని యల్రభంగుల ద్నిం బట్టి తేం డని ప్రార్ధించిన న్నీ శ్రా 
వచనంబులబ కొలరి రాముండు కాంచనరోశుంబులునుమణి ప్ర వరశ్ళంగంబులును 
దరుణాదిత్యనర్ల ౦బును నక్షత సదృశకాంతిరూంం గలిగి యద్య్నుతదగ,నం 

పూ టో ౯9 రంది వల ఖ బె యొప్పు చున్నయస్పనిండిమెకరంబు నవలోకించి దానియదృష్టపూర్వ 
రామణయకంబున కిచ్చ మెచ్చుచు జానకీ పచోదితుండె లత్ణున కీ బనియె. ఇ స్నో యై. "చాక య 

యుడు రాముండు అత్ముణఖునకు మాయామృగము నఖినర్జ్మించి చెవ్వుట ల్రైరుం- 

తమ్ముడ కంటె యీాహమ్బుగము తీద్దయుం ద_ప్టసువర్గ కాంతి నం 
దమ్మగు చున్న జెంతేయును నందనవై త్ర రథంబులందు యు 
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_క్షమ్ముగ సంచరించెడుమృగంబులలోపల నిట్టిచి చత్రస 

త్వ న్మ వుది లే డనంగ నిక ఛారుణి నున్న ద దదంగ వచ్చు నేం 7669 

వ, నలి యు నిది తాప శే ప్హత్వం బున సామాొన న్యమృాగంబు గా దని తలంచెద, 

ఆ. జూాతహాపవిందుశతస మాకీక్ష మై, చుట్టుం దిరిగి పరమసు౦ దరముగ య 

దీరి కూర్చినట్లు దిపించు “చున్నది, రాజపుత్ర రోమురాజి కంకు, 180 

క. అనలునిశిఖతో నెన మై, ఘునమువలన నిర్లమించి ,క్రాలెడుసౌదా 

మినిభంగి దీనినాలుక, గన సనయ్యెడి( గంటివే ముఖవినిర్ల్ణత యె. 781 

క. మజియు మనారవినిర్తి తృ సురుచిర గల్లర్కురూపసుందరముఖ మై 

వరశంఖమా _క్రికనిభో, దర మై యొప్పెడు నృుగంబు తీమ్సుండ క కంక... 782 

తే. పద్మకింజల్క_వర్ల ౦బు పరమా స్వ, రంబు శ శ్రాయుభా భ పుచ్చంబు గలిగి 

దఅలు నీన్చుగ రాజ మెవాగ్టీనినునము, నువ్హఫరనంశ హరియిరపకుండు జెపును, 

క. నవరత్నమయము రమ్యుము, సువర్ష్మసం కాశ్  నుధికసుందర నుగునీ 

దవమృుగముం గాంచి మనమున భువి 'నెవ్వండు వస్యయంబు. బొందకయుండున్ 

శే, కాంచనవిచి త్ర మైసమూఘనమృాగంబు,విపుల పురేమమానసమైన నపహరించు 

సబల కాంతయు ఏ ముగ్గయు నై నె నసీత, చిత్త మపహరించె ననుట జెప్ప నేల.185 

క, వేంటలకుం బోయి నృసతులు, మాటికి సం క్రీడకొటికు మాంసముకొొణకుం 

బాటించి వనన్ఫుగంబుల, చాంటించి వధించి రధికిధర్తం బగుటన్ . 1736 

వ, వత్సా యిట్టిని చి త్రవస్తులాభంబుకొ అకు చేట కరుగుట శేమి యరిది కేవల 

మృగచానన మాత్రం" కాదు మజీయు వడ్రాదిమణినువర్గ ర రజతా ద్యాకార 

భఛాళాప్రధార పర్వతపు  దేశంబులును వొ న్ట్మ సకముకాప ప్రభృతిధనంబులును 

 మహావనంబునందు 'మృగయాద్యో|ోగంబున "రాజులవేతి న న్వేపి.0పంబడు6 

గావున శాస్తాగవిరొ ధోపాయంబున నుపార్షితం బైనధనంబు మనుహ్యమన 

స్పంకల్పితధనం బంతయు శుకు క్రు,నికోళగృవాంబు పూరింపం జేసినకై నడి 

మహీపతులకోశగ్భహంబు పూరింప జేయు ; నపూర్వువస్తు కాముం డై నపురు 

ముండు విచారింపక సౌందర్యగు ణలోభంబున నేవస్తువు సంపాదింపం (బ్రవ 

ర్తించు నదియె యర్థం బని యర్థసాథధనచతుకు లగునీతి శా స్తుజ్జులు పలుకుదు 

రీమృగం బట్టి దే యని పలికి వెండియు ని ట్లనియె. 787 

క. ఈమ్భుగరత్నపరాన్థ స్ట, శ్రీమహి తీసువర్ణ నుయవిచిత్రాజినమం 

దీమగున మత్సమేతము, గా ముదమున నధివసింపం గాంవ్నీంచె మదిన్. 138 

సే, పార్థివాత్య జ ఏను మృదుస్పర్శనమున 

నావేకియు! గాదళియును బ్రియకీయు నుతి ప్ర, 

-వేణియును నీమెకమునకు శేయిగతుల . 

నీడు సేయంగ రా దని యేం దలంతు, 1789 
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తే, ఇనకులో త్రను విను మామహీవమృగంబు 
రనుణ నభమున నొప్పుతా రామృగంబు 
మునసీ ౧ శెండుమృగములు భూరిశోభ 
నరయ దేవతాయోగ్యంబు లని తలంతు. 7. 

ఉ. తమ్ముండ నీవు చెప్పినవిధంబున నీమెక ముగ దెత్యకృ 
త్య ము ముగు నేని నాకు నటు లై నను మిక్కిలి లెస్స యట్ల కా 

నిమ్ము మునీంద్ర కోటికి మహీం బజెనుబాఢలు' చేయుచోట వ 

ధ్య మ్మగుం గజి చూడ వాదయంబున నింతవిచార మేటికిన్. 74 

శా,ప్రాచుర్యంబున నిన్తుహాటవి ముహాపాపాత్తుం డై చేరి మా 

రీచూం డుక్కునం బెక్కుసంయముల ధాత్రీ నాథుల న్ఫూరిమా 

యావాతుర్యము మాజుం జంపె వడి న య్యాదిత్య శత్రు నృమక 

నీచుకా గీటడంగంచి యిీవివీనము న్నిర్షో వముం జా సెదన్ , 74 

ద్వ అనఘాత్య యిీవనంబున మున్ను వాతావి 

యన. చ దతం డొకండు వూయావిదుండు 

తొడరి మేపహాక కృతితో నున రస్థుం డై 

తగ స్వగర్భం బశ్వతరినీ బో 

మునుల వధించుచు మునుకొని పెద్దకా 
లంబున నొకనా(డు- లావు మెజునీ 

_ చతురాస్వనిభు నగ _స్యనుహామునీంద్రుని 

పాలీకి. జని య త్తపస్వివరున 

_ లే. కరయ భత్యుమై శ్రాద్ధాంతమందుం బూర, రీతి నిజయాప మంగీకరింపందలంద 
నతని వీశీంచి నగి యన్ముహోను భావుం, డిన సరుద్యుతి వానికి నిట్టు లనియె.41 

సే. భాను కేజుల 'బెక్క౦డ్రం బరనుమునుల, నఘవపిదూరుల భత్నీంచినట్టిఖలుండ 

వస స్యదీయమహాజక రాగ్ని దగ్ధ, తనుండ BI పోయి తేడ వా తాషీ యింక, 744 

ఎదురు రాముడు మాయామృగమును బట్టుటకులగా దాని వెంబడించుట. చ్రుఠుం- 

వ, అనీ పలికె గావున నిద్దురాత్తుం డగుమాగీచుండు వాతావిపనిదిం బంచత్వంబు 

నొందవలయు ధర రనిక్యుండను జి తేంద్రియుండ నై నన న్నతికృమింపం జూచు 
నీరాతసుండు వాతాొవీవలె నళించుం గుంభ నంభ్వుండు. వాతావీ. జంవీనచం 

దంబున నే నిమ్మారీచుని వధించెద నిది నిక్క_ంబుగా మృగం జేని నె డేహిాకిం 

వ్రీయం బగునట్లుగాం బట్టి ట్టి కెచ్చెద నట్లు గాక కప పటమృ గం చేని తపోధ 

నొలకు బ్రియంబుగా వధించెద నిక్కార్యంబు రెంట నధికోదయంబై యుండు 
మనంకుళ్నం బంఠయు నీవె వై చేహిసంరశు ణార్థం = కావున నొవచ్చునండాంక 

తీఖ్ర ధనుకికవచాదినన్నాహయు క్ట కుండ చె దై సమధ్ధండును మహోబలుండును బుద్ధి 
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మంతుండు నగుజటాయువుతోడం గూడి వృకికణంబు సర్వదిగ్వ ర్థిరాక్షసుల 

వలన శంకితుండ వై యప్ప్క మత్తుండ వె వై జపా రశ్నీంచుచుండుము పరార్థ్ట 

చక్తోపలజీ, తేం జెన్గ్లయిది  రాతేసమాయాల్పితమృగంబు గాని నిక్కంబుగా 

వనమృాగంబుగా టై నను నృుగచర్మగతస్పృవహ మొననీత ననలోకించి త్న్శ్య నగి 

వ్రీయార్థం చేను మహాధనుర్షరుండ నై మృాగంబు వెంట నరిగి యుపాయంమేన 

వొంచించీ ' పట్టి తెచ్చెదం గా చేని కీతవిళ్ఖంబున దీనిం చెగటాక్టి విచిత్రం బైన 

దీనిచర్శ ౦బు౯ గొని రయంబునం బణి తెంచెద నని సౌమిత్రి నాసంబజేచి 

శామురేకు డు తత్త ణంబ జాంబూనదమయత్పరుయు క్షం బై నఖడ్షంబును. ద్రన్టవ 

నకం బై నవ ంబును వ జ్రమయం బై నకంకటంబును 'నకయ చాణతూడేరం 

eh 

బులును ఏ సముచితంబుగా ధరించి చె వె చేహికి, బ్రియంబు సంపాదించుటకు నమిత 

విక్కముంబున నరిగె నిట్టు తన్నుం బ బట్ట వచ్చు రామునిం జూచి యనెడి 
మెకంబు. 115 

గంతులు వేయుచుం జిజుతకాల్వులు . చెంగున కాకళించుచు 

నృంతులు చసేయుచుం దరుల. ద్రాకుచు గుంజములందుం దూబు చుం 

బంతము మణ గన్యాఅంగి పల్హముల న్వైస డాంగుచు నీనా 

భ్యంతరసీమ ని ట్లినకులాగ ణి “జిక్కు_లం బె నెంతయున్. 746 

ఒకమాటువనమృగ యూధంబుతో గూడి గుటుతుగన్పడకుండుం నొంతవేపు 
ఒకనూటు విడివడి మొక్క_టం జూడ్కికీ గోచరింపక యుగుం గొంతసేపు 

ఒకవమాటు లఘుగలతి వోన్టమమౌార్షము నంటి వింతగాం జూ! సట్టు నొంతసేపు 

ఒకమాటు నుదు శాడ్వలోప రెస్టలములం గ _తేగడ్డియు మేయు గొంతే ఇ 

. గొప్పతిప్పలపె శేగుం గొంతసేపు 

 కుటుచవాశలలోం బాబు నొంకచవు 

లే 

చ, 

గదా నమున నిట్లు మాయాన్యు గ౦బు నేర్చు 

మగా దూరంబు గాని యేగె మిహిరకులుని. 147 

కోడుభూర మే7 నెక్కడ బట్ట రా దని మానినచో య లం గానవచ్చు 

మిగుల డగ్గటి యం బట్టంగవచ్చు స్స ననిడాయ జవమున దూర దేశమున దోంచుల 

బొదలమాటున బొంచిపొంచి పట్టంగంబోవ నటుచూపియిటుమూపియవలి శేగు 
వలపలిదెసం దోంచు నెలమి6 బట్టల బోవునంతలో డాపలిచెంత నుండు 

నిట్లు చిక్కక కృతి త్రి మమృగము పెక్కుుగతులనలయింప విసివి రాఘఫ్రండుకోప 

మడర మాయామృగంబనీయపుడు తెలిసి, తంపుసాం పార దానివధింపం దలంచి. 

'అనుపమళ క క్రృచాపనిభ మైననుహో గ్ర శ రాసనంబున౯ 

. .చునిశిక మై 3 రవిద్యుతి జోడయి నహీ. శిఖాసమాన మె 

 భునరరదీ ప్ప ప్ప మై నళినగర్భవినిర్మిత మైన బాణముం 



ర5్68 గోవీనాథ శకామాయణము. 

బనివడి గూర్చి యమ్మెకముపై నిగిడించె న మోఘవై ఖరిన్. 749 

వ. ఇ ట్లన నసాధనం మై నయద్దివ్యసాధనంబు రామునివింటివలన నిర్గమించి భర్షనే 

_క్రాగ్నియుం బోలె మండుచు. దత్త ణంబ సణి తెంచి మృూగరూపధరుం డై న 

వూరీచునిశరీరంబు శేదించిన శరా ర్ఫుం జై యన్నీ చుండు తాల ప్రమాణంబు 

మింటికెగనీ నిబిడంబుగా భై రవారావంబు సేయుచు నల్పజీవిత్తుం జై ధరణిం. 

బడీ యవమ్తాయారూపంబు విడిచి నిజరూపం బంగీకరించి రావణునివాక్యంబు. 

దలంచి వై దేహి లక్షణు నేయుపాయంబున నిచ్చటికిం బంపు జానకి 

నచేయుషాయంబున రావణం శపవారించు' నని చింతించి రామస్వరానుకూపం 

బగుచెలుంగున, 50 
ధయ మారీచుడు రామస్వరానురూపము గా నజచుట. శరం 

వా, ప్రాంచ దై బై వఖరె "జె దై ననాద మడర న్హానీత హోలవ్షుణా 

యంచుం బేరా_ని యంగ శాతశర బౌఛావీడితస్రాణుం డై 
సంఇణారంబులు మాని మేన నసువు లల్పంధింపంగా లేక వ్ 

పంచత్వంబును బొండె నప్పుడె నిలింప బ్వేపి. వీతస్పృవాన్. 751 

వ ఇట్లు వూారీచుండు గూలిన యనంతరంబ. 759 

మ. అనిమేపారి చుదీయకస్షరముతో హోసీత హోలత్ష్యణా 
యని వాపోవుచుం బ్రాణము ల్వీడిచె నయ్యా రథ్వని న్విన్నవో 

జనక త్షైపతిపుత్రి, యె తడలునో సౌమిత్రి తా నిప్పు దే. 
సని చింతించానా యంచు రాఘవుండు శ్రౌసాయ. త్తచేతస్కుం డై, 758 

వ. లత్ముణుం డాడిన తెజిం గంతేయు నిజం బమ్య నని తలంచి యచ్చట నిలువ 

నొల్లక త్ల ణంబ వేజ్ొక్క_మృగంబును జంపి దానిమాంసంబు గొని లుం 

బున న జనస్టానముధ్యన ర్తినిజాశ్రమంబున కభిముఖుం డై వచ్చు చుండె నరత 

నిక్క_డ వె దేహి తామస్వరానుకూపం బె నదీనస్వరంబువిని లత్షణునకిట్లనియె. 
మ.నినడం బొక్క_టి విక్కటిళ్లై దిశల స్టీనస్వరోజేత మె 

వినగా నయ్యెడు వింకు కాన మకము౯ విధ్ష్ట స్రముం జేయ6గాం 
జనియె న్లూరము కాన నాంతరమువ౯ సౌమి త్రీ మాయన్న య 

య్యనఘుం గావంగ నేగు మో విపుడె సౌహోర్డ ౦బు సంధిల్లంన్, 7ర్గ్ 

థూ సీకే లక్ష్వణునితో రాముని కక్నీంపం బొమ్మని చెప్పుట. వ్రతం 

మ హారిముధర్థంబున నున్న గోవృవముణచాయ ,న్రాఘవుం డాత్మలో 
నరయం (గూ ,రనిశాచరాంతరగతుం డై చిక్కం గాబోలు సాం 

పతే నొచి త్రము భూరిసాధ్వసయుతం బైయున్న దీ వేగి చె + 
చ్చెర నన్నుం గరుణించి రామవిభునిం జేపట్టి రశీంపుమా. 756 

చ, అన విని లత్షుణుండు హృదయంబున రామునియు గృ శాసనం 



క్ర © 

వ, 

ఆరణ్య కాండ ము. ద్69 

బును దలపోసి యచ్చటికిం జోవక యుండినల జూచి నెమ్మనం 

బున జనియించినట్టివగ మోమున గన్నడ భూారెదారుకా 

కనిసదృశ్ కి కిని ట్ర్నియె జానకి "దై వనియు _క్షబుద్ధి యె. గనక 

మిత్రాకృతిచే నన్నకు, శత్రుండ వై వై తీవు దుళఖసమయంబున సౌ 

భ్రాక్రయు నెజిపనికతన ను మిశ్రాసుత యిట్టిసేత మే లగు నయా, 758 

మజియు నీవు మత్కృతంబునందు * భోభంబునలన భ్రాకృరతుణాయ త్తేచిత్తుం 
డవు గాకుండుటం జేసి తనా ్నశంబు. గోరుచు న. ఇనాం వని యూాహీా౦చెద సేకు 

నిక్క_ంబుగా రామునియందు సౌొహోర్లంబు తేదు తద్వీ స్టననంబు నీ నీకు. వియం దె హ్ 

బెయున్న దక్కారణంబున మహాద్యుతి యగునమ్మవోత్మునీ విలోకింపక విస 
బుండ వై యున్నవాండ వెన్వండు నీకు. బ్రధానం బయ్యె నట్టిరాముండు 
వ్రాణసంశయంబు నొందు చుండని నిచ్చట వు ద్రతేణంబునందు. ట్ర ఆయోజనంబు 

చేదు శామరహిత నై యే నొక్కనిమమమాత్రం లై రన జీవింపజాల నని కన్నీరు 

నించుచు మృ గాంగనచందంబున( ద సచి త యె పలుకుచున్న వె చేహి 

వా కర్టింబులకు6 గటకటంబడీి బత్షుణుం జీ ట్రనియె. Hg 

. ఉల్లమున నేల వగచెదు, తల్లీ నీవిభుండు చేవదాన వరలో 
వల్లభుల చేత నైనను 'జెల్పముగాం జిక్కువడండు ధీరుం డెందున్. 760 

గరుడగంధరగ్టకింపురుషకీన్న ర సిద్ధచారణయకురాకునుల యందు 

రాముని. చొడరువి కమశాలి లేడు త్రిలోకపూజున్టండు శహారలోకనుతుండు 

నుకురణంబుల నవధ్ధూర్టండు మహాబల వీర్యుం డమ్మ హోత్తున కొాకహోని గలటె 

యడల నేటికి. జింక ఏడువుము మృగమును వధియింటి యిప్పుడెవచ్చు రామి 

. విభుండు లేనిచోట విపినమధ్యంబున, నొంటి నిన్ను విడిచి యాజ లేక 

సోవ నగునె నాకు బుణ్యాంగ నామణి, మనుజవిభుండు గన్న మాటరాదె 

-ంర్లుర్లు సీత లక్మేణుని నొ నావిధంబుల దూలజబుట చఖ్రరుం- 

. మతీయు నిది గంధర్వోనగర సదృశం చై చై నరాతుసునిమాయ గాని రామునికంఠ 
స్వరంబు గాదు మహోత్తుం డగురాముండు భవద్రతమీణంబునందు నన్ను నియో. 

గించి చనియెం గావున నాకు ని న్నిచట నొంటి విడిచి పోవుట యు క్షంబు గా 

దదియునుం గాక ఖరాసురు వధించిననాంటనుండ్తి జనస్థానపదంబు నుజ్జేశించి 

మా యాను లగు రాకునులు మనయందు విరోధించి హింసావిహారుల యిమ్మహో 
వనంబున6 బరవ్యామోవాజనకంబు లె నవాకస్థంబు లుచ్చరించు “మున్న వారు 

నీను సందియంబు వదలి రామునియనివార్యశె"ర్యం 'బెజింగి నెమ్మది నుండు 

మని యివ్విధ౦బున రాశస బాధలు తలంచి మహీపుత్రి, నోంటి విడిచి -పోవం 

జాలక కృ తాంజలిపుటుం డై సత్య వాకష్టంబులం శ్రూ, బ్రార్థొంచు చున్న లత ణునివచ 

నంబులు విని యద్దేని కోస 05 కలోచన యె పరుషచాక్యంబుల ని ట్లని యె? 

12 
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క, కులపాంసన వినయరహిక, కలుపాతక నభ య కార్యకరణోద్యు కా 

యల రామునివ్యసనము నీ శెలమం గడు? వ్రీయ మటంచు నెంచెద బుద్ధిన్ = 

క, రామునివ్యసనము తీయ మగు, కేమియు: - జిత్రంబు. గాదు హితశ శత్రుత్వం 

బీమాడ్కి_ దగ సపత్నుల, కీనపీ గల్లుట విసర్ల మే గద శలంపన్. - 164 

లే. జగతి నీయట్ట ప ప చ్చన్నచారు లతిన్స;శంను లెవ్యారు గలు రట్లిశతులయందు ౬. 

గూర్చు దగదు ఏ విశ్వాసంబుగూర్చె నేని, వాని 'కెంతేయు గీడు'వేవచు స నిజము. 

ఉ దోస మటంచు నించుకయు. దోంపక రాఖువుం. డొంటి నేగి దు 

ప్లాసురకోటి చేత విపినాంతరసీమును జిక్క దీనత 

౫ న్భాసట గాయ నిన్ను పలుమా ఆటు చీరినం. బోవ వయ్య'యో 
నీసరి గూఢశ శత్రుం డననిం గలండే నృపవంశ పాంసనా. 766 

చ. అనయము బూని భ్రాత కెటు లైన నపాయముం గల్లం జేసి త 
స్ట సతర రాబ్యుము న్ధనముం 7 గ్ కాని నన్ను¢ బరి గ హింపగా 

మనమున నిశ్చయించితివి మానవిహీన దురంత పాతకం 

బున బడు టంతె గాక యిది పోలునె చేకుజునే కొలాధమా.  . 1767 

మం ఇనవ వంకతో. త్రము  నంబుజాతుని వినూ తే ్వ్నీ ందీవర శ్యాము న. 

తీనఘు న్రామునిం బాసి కోరుదునె దుష్టాచారు వేజాక్క_ని 
స్హృనుం డారాముండు "లేనిచో నిమిష వైన న్గాతి తి జీవింప నే 

న నీ విప్పుడు చూచు చుండ ద్యజంకు న్వేగ ప్రాణంబులన్ 76 

వ. అని యిట్లు కర్ణ కోతోరంబుగా బలీకిన సీతం జూచి, జిేంద్రి యుం డగులతు 

ఇణకుం౦డు కృ తాంజలిపుటుం డై యిట్లనియె. 

ఇయు లక్ష్మణుడు వీత మాటలకు గటకటం బడుట. తథం- 

ఉ, తల్లిరొ బెక్టవంటినను దారుణభంగి దురుక్తు లాడలాం 
జెల్లున నీచునిం బలెం బ్రనిద్ధనయ వ్ర తేబద్ధ మై మెననా. 

యుల్లము రాముడే యజుయస ను us వనంబున నొంటి నుంచి పో 

_నొల్లక యుంటిం గాని మది నొండుజేఅంగుం దలంచువాండ గనే, 17) 

ఉ. ఈగలిం చాపము ల్పలుక నే మని యుత్తర విచ్చువాండ నా 

'కీీపణము బరిత్రి విపరీకము లొట యథార వ మయ్య నిం 

_కేగద నాదుచి ) త్రవిధ మెల్లను దైవ మెజుంగు నిప్పు డే = 
చేగితి నేని నిక్కము మహీసుత యాపద వచ్చునీకిటన్.. TT 
ఉ స సత్యము సర్వ చేవతలు సాజ్ని గం బాపము లేదు నాయెకళా 
_ నిత్యయళు నృఘూ_త్తముని నిక్కము తండ్రీని నిన్నుం దల్లింగాం 

బ్రత్యవాము స్ట నలంచఛచుచు దిరంబుగ భక్తి కర యొనగ్చు చున్నచో- 
శక్యః డటంచ్యం జూడక మహీనుత "పాపము లాడ జెల్టునే, 72 
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వ, చేవీ యనర్హ వాకస్టంబులు పలుకుటయు సతులకు. జిత్రంబుగాదు స్వభావం బె 

యుండు. జాపల్యంబును (గ్వారష్టంబును ధర్త 5, హైనింబుకు బరస్పర స్నవాకా 

ర్యవి చ్చేదశరణంబును వారల. గసణంబు అట్టగుటం చేని నీనలన నిట్ట క్రూఠచా 

కస్టంబు పు నిది వినం జాల నివ్యాక 'ఫ్థంబులు క్ర, భ్ వణంబునకు'దీ వ్హనోరాచసన్ని 

భంబు తై యున్నవి సత్యవాది నై ననన్ను న్య పరుసంబు లాడిన తేజం 

గంతేయు విచ్చటినన దేవత లందు సాత్నీభూత ల విను చున్నవారు గురు 
వాక వ్యవస్థితుండ నై ససన్ను సీచారింపక్ యిట్టి నిష్టురో కులు శంకించి 

పలికితి గావున స్తీత్వంబు స్వభావంబున దృష్టం చయ్యె ని న్నేమని గర్ష్హైం 

చినం దీజు నిప్పుడ నళింపు మని కోపంబు సెంపునం బలికి వెండియు రాముని 

సంస్కరించి య దైేనికి మంగళం బొసంగువా. డై యిట్లనియె. 778 

ఉ. పోవక యున్నచో శకునిం బోలె నను న్నిరసించె డార్తవై 
పోవంగం జూచిన నృఘువిభుం డలుకం గృప దప్పు శంటనా 

- కాొవహీలుం దిరస్మరణ మై మనను నీవచనం బమాఫఘ మొకం 

గావున నీకు స్వీ స్మి యగుం గాక రయంబున( బోయివశ్చాదన్. 11 

న, చేప నిన్ను వన చేవతలు బహుప్రయత్నంబుల 'నేమటుర్ రవ్నీంపుదుకు గాక 

ఘోరంబు లగునిమి శ్రంబులు దోంచుచున్నవి గావ్రన నేను రామసహితం 

బుగాం జనుదెంచి క్రమ్మణ నిన్ను ఏిలోకింకునో విలోకింపనో యెజుంగంల బరి 

శుద్ధం బగుమునంబున మారాక పృతీషీంచుచు నుండు మని పలికిన లక్ష్మణుని 

_ వచనంబులు విని యన్ముహీపు త్రి, కోకభావ్చఫరిస్థుతే యే తీవ్రం బగు వాం 

బున ని ట్లనియె. ర్ 

సీ. భావజసన్ని భు బరమదయానిధి. గాస లేయుని రాము గాన కన్న 
మానక గోదావరీనదిం బడి మైన తోణీధ్ర ముననుండ్ గూలి యైన 

నుడుగక పెను ద్రాట నురిగోని మైనను 'హలాయము విషంబు గోలి యైన 

గర మెం జచ్చులోనుజికి కై మొనను మేను విడుతుం గాక మవాత్తువ్ పభునిం బ్రాని 

లే. యన్యపురుషునిం బదమున నైన సంస్పృ;శింప నేర్తునే న ౫ వానీయకీలు నజితు 

నమలుం ది ద్రిభువనసన్నుతుం డై జె క సరఘుకు, లో త్తమునింబాసి జీవించియుండ: నొల్ల. 

_ంర్రూర్లు లతక్షుణు6 డు రామునిసద్దకో6 బోవుట చ్టుఢుం 

వ. అనీ బవహాు ప్ర కౌరంబుల నాక్రోశించుచు నంత కంత కలం బె నకోశంబున 

నుదర తాడనరబు? గావించుకాసుచం గన్నీ రు మున్నీరుగా 'రశేద నంటు సేయుచు 
శోకరసాధి చేవతయుం బోలె జూస్టుచున్నజానకిం. జూచి లక్షుణుండు 

త త్కాలసద్భృశం బగువాక్యంబున నమానయిం చున నశ్రేవి లక్ష్మణునితోడ 

నేసి గుం బలుకక యూరకుండె నంత నాసౌమితి త్రి ప్రదశీణంబును “ బ కామం 

బును గావించి యనుజ్జ( గొని కువీతచేతన్కుర డై. జ జానకి నొంటి విడిచి 
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పోవం జాలక తిరిగి చూచుచు రామునిసమిపంబునకుం జనియె నంత 

దళ గీ గ్వివుండు నెడగని శ్చ క్షుకాపాయసంపీతుండును వామౌాంసన్య గ స్పయస్టికనుం 

డలురడును థిఖియు ధృకాతపత్రు పతుండును సపాదుకుండును నె నై సీశాపీశ్వాసార్థంబు 

కపటపరివ్రాజక రూప నం బంగీక రించి వేడఘోషంబు సేయుచు బరీ చాల 

కోడకుం జనుచెంచుసవుయం బున, 777 

. భీముకర్ము? జైన యామినీదరుం జూచి, గాలి ఏవ కుండెం గడుభయమున 
గదలకుండెం దరులు గాతమివేగంబు, మాజి మందసరణిం బొటుచుండే, 178 

యదు రానణుండు యతికాపధరుండై సీతకడకు వచ్చుట, త్రుతుం- 

వ. ఇట్లు భయదర్శనుం డగురావణుం డభవ్యరూపుం డయ్యును ఛవ్యరూ మం టై జ 

పర శొల పేరం జని యందు బడ్డ హీన మైససద్మ చందంబున నొప ప్వుదా 

న పాంనులాశిరోమణి యగుడాని నచేన్యసా మాన్యలావణ్య యగుదాని రా 

మా ర్తస్వరశృవణసంజాతశోక యె కన్నీరు నించుచుం బర్ల శొాలామధ్యంబున 
నాసీన మై యున్నదాని శుభ స్వరావిణి యగుదాని రుచిరదంతోస్టి యగు 
జాని. బూర చంద్ర, నిభానన యగుదడాని. బద్యపలాళలొ చన యగుదాని. 

వీతకాశేయపినిని యగుడాని సీత నవలోకించి శళిహీన మొనరోహిణి 

డాయుదారుణ ౫ వాంబుపోలిక జిత్రా, నత శ్రంబు నాక మించు శనై శ్చ 

రునిక రణి( జం ద్రనూర్యవిహీన యునసంధ్య నావరించు మహాతమంబుకై వడి 

రామలతణరహొత యె యొంటి నున్నయద్దేవి డాయం జని తదీయనుష 

మావిశేషంబున కచ్చైరు వందుచు మన్మ్యథళ రావిష్టుం డె ప్రశ్రితం బగువా 

కర్టింబున నిట్లనియె. 779 

లాగ 

సలలిత మగునవపద్మిని, జలరువామాలికను బోలె స్వర్హద్యుతి శో 
భిలునలువం దాల్చి యలరెడు, కలికీ యెవ్షీతవు నీవు గవానమునందున్ . 700 
రతివో వారిణాంకునిమద,వతలివో వై కుంఠవిభునివరసతివో భా 

రతివో యచ్చరమిన్నవొ, యతివా నీచంద మతిదయానుతి: జెపువూ. 7%। 

. ఊలు కరికరతుల్యము), లారయ జఘనము విశాల మము లసీతరు 

 కారకములు రకాంతము, లీరీతిం దనరుచున్న వెంతయు నీకున్, 182 
. 'భరళిఖరోపమం + బుపచితంబు సువృ త్రము స సంప్ర వల్లితం 

బరరప మణి ప్ర వేకరు చిరాభ రణంబును స్ని గమ “మనో 
_ వార వుతివీనవృ త్రము సమంచితతాళ ఫలోపమాన మై 

. వజులెడు నీకుచద్వయము వారిజసతృవిశాలలోచనా. 788 

Sia కలకంఠి నీమోము కలునరాయని కాంతి లోంగొన్ననై నడి బాగు మెటిెసె 

గోల నీపలుతీరు కుందకుట్టలములపసం జూచి నవ్వినపగిది నొప్పెం 
గలికి నీకంఠంబు వలముణి చెలువంబు మాజిక్రొన్నవితానం జూడ నయ్యెం 



ఆరణ్య కాండ ము. ల్7క్ర 

దరుణి నీనిడుదపెన్నెణి గుంపు ఘనశకాంకి రమణ 7౫ కొన్న చందమున నలె 

కే, నళిచికుర నీదుసౌందర్భ మంతంజూచి, నంత నాచి_క్ల మంతంత కద్భుతముగం 

"జే 

GK 

గరంగ్టు చున్నది నూత్నోదకంబువేతం, గక లగి నిమ్నగాతీరంబు గరంగినట్లు. 

. చారునెత్ర విలాసిని చారు వేణి, చారునాసిక చారువిశాలజఘన 

యొట్టితపములు గావించి యిట్టి చెలువ, మిట్టితనుకాంతి నడనితి విందువదన. 135 

. విడికిటం బట్టంగ నగు నీ నడుము తిలసువముంబు. చెగడు నాసిక బొములు 

న్వెడవింటివానివీలువై , వడిం జూడ నయ్య నవావా వారిజనేత్రా.. 1786 

. పన్నగకాంతల నరుడభానులం జారణచంచలాతులం 
౧ 

గిన్నర కామినీవుణుల ఫేచరతన్వుల సాధ్యక నీలం 

బన్నుగ మర్ష భామినుల6 బలులు జూచితి గాని నీకు జో 

చెన్న మూం౭డు లోకముల చెన్వరిం గానము సుందరీ మణీ. 187 

. వెలయంగ ముల్లోకంబులం, గలకాంతలలోన రూపకాశలసువ మో 

జ్ఞ ఏలసౌకుమార్యములశే నళిచికురా యగృగణ్య వై తివి గాదే. 185 

. అతులితపువ్పపల్ల వఫ లాసవగుచ్చసుగంధిభా జసం 

'యుతే మయి యొపహ్పురమ్యనగరోపవనంబుల నున్మ్కి. మాని ఘో 
రతరమ్భృుగాసురస్క్ఫురదర ణన్టిమునందు. జరించు చున్నని 
న్నతిసుకుమారిం జూచి హృూదయంబున6 జూల విపూద మొంచదెనన్, 79 

. మంచిపదార్గము ల్లుడిచి మంజుల చేలము గట్టి కాంచనా 
థి 

భ్యంచితేహరము ల్ల తొడిగి పహోటకసౌధములందు సెజ్జడు 

నుంచివిలానసితో గలిసి మచ్చి కతోడ సుఖంప' కాంట్ రా 

త్తి త్రించరజున్త ఘోరనన'చేశమునం జరియింప చేటికిన్. 790 

వ్ర గుడిచినయన్నంబు నీవు దాల్చి, నట్టిసొమ్యలు-నీమొలం గట్టినట్టి. 
పుట్టమును నీవు వరియించినట్టి పురు షం, డజలలోకో త్ర తరతం జాల నలరుం దన్ని. 
తరుణీ విద్యాధగివో, సరసిజముఖ యతకుసలివా చం ద్రానన కి 

న్నరివో సిద్ధాంగనవో, వరవర్ణిని "లేక యిచటివన దేవళవో. 192 

. నరగంధర్వామరకి, న్నరచారణసిద్ధసాధ్య నాగనభస్వ 
ద్వరు లివ్వనిం జొర వెజుతురు, వరవర్ణిని యెట్లు నీవు వచ్చితి చెపుమవూ.. 798 

a ౧ 

వానర వాహానరిపుపం, చాననశాన్దాలభ ల్లు కాగిన్భుగంబు 

ల్బూని భయ పెట్ట కున్నవె, కాననమున నొంటి నుండ గాతరనేత్రా. 791 
. ఘనతరమడాన్వితము లగు, వనళుండాలముల కాలవాలం బిడి యి 
వ్వనమునకు నొంటి 'నేకియల జనుదెంచితి వబ్దచే త్ర సావాసబుద్ధిన్. 796 

. ఎచ్చట నుండి ఇొచ్చటీక చేగుచు సిచ్చటి కద్భుతంబుగా 

వచ్చితి వుగ్ర దై త్యపరివారనిపే.విత మనీకానలో 



ల్74 గోవీనాథ రామాయణము 

PA 

UK 

cra 

&. 

స్రీ, 

నిచ్చకు వచ్చినట్లు యిపు డేల చరించెద వొంటి జిక్కి నీ 
సచ్చరితంబు నెబ వరుస న్వినివింపం గ చే తలోదరీ.. 1796 

. అని యివిష్షధంబున దురాత్త్యం డగురావణురి డడిగిన వానిం గపటరూపునిం 

గా నెజటుంగక నిక్కంబుగా 'బ్రౌహాణుం పని నానావిధపూజల నతిధిస త్కాా 

రంబు గావించినం ద్రలిగృహించి. 7197 

అసద్భశ మగుతతో్కో మల, విశాలలావణర్టి గరిమ పిక్షీంచి తగ 

న్లశముఖు( డాత్ర త్యవధార్థము, శశిముఖ హారణంబునందు సాంతము సేన్చాన్. 

ఇట్లు జనకపు త్రి ఏ "ద్వైజ తి చేషంబునం బాత్రకుసుంభధారి యె తనకడకు వచ్చిన 

వాని నసహారణబుద్ధి వై యనరావణుల జూద యతిథిత్వంబున న జ్వేషంబు సేయుట 

కనర్హుం "డె డై నశ్రాహవ్తాణాలిథిని బల నతని సత్కరించి. 793 

దురు. సీతీ యతి వేషధారి యైన రావణున కర్ణ ర్ల కపాద్యాదు లౌెసంగుట. యథ్రైత్తుంా. 

. ఇది యాసన మిది యగ్ష రం, ఓద్ర పాద్యం బీడి ప్రసూన మిది వనస్టపలం 

వీది మధుసర్క_ మొసరేగతి, సవయతం -జేవొనుము నీవు నంయమివరారి 300 

. అసి పలికిన నారావణుండు పతిపూర్ణ్మ ఛావీణి యగుజూనకిచేత నిమం త్రృమా 

ణుండై తత్స)తి౫ xX హాణంపునందు. జి త్తంబుం జేర్చి తద్రూూపసౌందర్య కేఖా 

విశేవుంబు విలోకించు చుంజె నంత నవె జే దహీ వానిలతుణం బంతయు నుప 
'లత్నీంచి నుగ యార్థం బుడి ని నకోభనాకారుం డగు రాముని యా గమునంబుం 

బ్రతీఖీంచుచు నారెనారెకు సముద్దీ)వ మై శ్యామం జైన యవ్షీనంబు విలో 
కీరచుచు రామలక్షైణులజూడ గానక పరివ్రాజకచిస హ్నుండును నపవారణబుడ్ది 

యు క్తుండును దురాత్తుండు నై సె నరావణునిచేత నీట్లు సంపృష్ట యె యితండు 

బ్రావ్వాణుండును నతిధీయుల “గావున మడ్ద త్తాంతం 'బెజింంప కున్న కవిం 

యునో యని యొక ముహూూ _రంబు చింతెంచి తనవృక్యాంతేం చెజుకపడ ని 

ట్లనియె, 301. 
-థ్రర్దు సీతా దేవి కనన్ఫత్తాంతమంకయు రానబునికిం జేప్వుట. ఇదు 

అనుపమ తేజోనిధి యగు, జనకునిపు త్రి కను రామచంద్రునిభార్య 
నను లెల్ల న నన్ను జూనక్సీ యని సీత్ర యటంచుం విలుత్రు రనఘవిణచారా. $802 

॥ పదిరెండువత్సరంబులు, ముద మలరంగ న త్రయింట మునుకొని భోగా 

స్ప్పవము లగుదివ్యసు ఖములు, విదికంబుగ ౬ జాల ననుఖభవించితి వివ్రా. 808 

అంతం చృయూదశొబ్బమున నమ్మహీ కాంతుండు రాముని నరా 
ర్త 5 

కాంతుని జేయ బూని కతుకో ంబున నుంత్రుల, గూడి సమద 
జీ 

.సాప్తంతముతోడం జక్క్య_ంగ విజారము.. దేసీ సునిక్చి తా ష్టం డె 
థి ౧ 

చింత చొజరిగి యున్న యెడం జెచ్చెరం గై కయి దుస్ట్రచి. త్త యె. 804 

ఈనప్రాణవిభుం డై నదశరథనృపుని సుకృతముచేం దగ తుని జేసి. 



తే, 

8d. 

రతా 

మ 

"ఆ రణ్యకాండ ము. న్్ర్ 

కథినవరంబులు కరమర్థి ౬ గాండీంచి యొకటికి మన్నాథునకు వీవాస - 

మొకటికి భరతున కకర్విశ్వురత్వంబుం గోరి యిప్పని సవముకళూర్చునంత 

కాహోరనిద్రావిహారాదికము నొల్ల నట్లు సేయ నోప వైతి వేని 

రాము నభిపే.కకాలం బె గ్రాలు నాదు 

జీవితాంత కాలం బని భావమందు. 
చెలియు మని యిట్లు దారుణో కుల నలంచి 

విభునిచి త్తంబు వేటాన్ట విధము. జేసె. 90వ 

. కెట్లు ధర్హ్మంబున నిర్బంధించి పలికిన సత్వ, పతిజ్జుం డగునద్దశరథుండు వరదపయ 
gy 

పతి సినిధితేగింబున నుపభోగశకుమంబు లై నసువర్ణ రత్నా దికేంబులు గొను మని 
ac 

bal | 4 హ్రైర్థించిన న భ్రేవి యంగీకరింప దయ్యు. 306 

.చాపవంతుండు సుగుణుం డపాపసమ్మ 

తుండు భూతహితుండు .శాంతుండు లోక 

కాంతు. డగునాదుభ ర్త యక్కాలమునకు . 

నిరువడేనేండ్ల వయసువా. జన్నిచూడ, : 807 

. ధరణీసుర యేనాంటికి బరువడిం బ్రాయంబు చెత బదునెనిమిదిన 

త్సరముబడానను విను మే, మిరువుర. మివ్వాయసుచేత నెనయుచు నుండన్. 

కామా రుం డగుదశరథ, భూమివిభుండు సతికి బ్రతిం బుట్టించుటకై_ 
రామాభిషేచనవ్యా, యామంబునం జింత విడిచె నవహీతమతి మై. 609 

. మునుకొని యభి శే పె కార్భము, జనకునియ భ్యాశమునకుం జనుదెంచినరా 

మునిం గన్లొని కె కయి" యి, ట్లనియె స్సిరి కాసపడి నిజాక్ణస్స వాయె. 810 

అనఘ భవజ్ఞనకుని నిచే సమాజ్ఞ ప్ప మైనయీానాదువాక్యంబు వినుము 

పదునాల్లువర్ష ముల్ భరతుం డయోధ్యకు నాధుం డందా౭యక గాననమునందు 

మునివృ త్తి సం హాని రాముడు వినాస' మొనర్పంగలబండంచు వి విభజించ గాననీవు 

రయమున దండకారణ్య మునకుం బోయి తం డ్రిని బ్రో బోన్ర సత్యమున ననిన 

నట్లు కాక యనుచు సంబకు. టయముగా, వ్రతముయూని యూయరణ్యమునకు 

నరుగుదెంచ నుత్సమన్నికముగ నమ్మ హోత్తుచరిత మిది ద్విజ గ గృగణ్య. 811 

జే. ఒకుల కిచ్చుకు గాని తా నాజలచేశం 

గెొనందు సత్య మూడుకు "కొక మనమునందటు 

టబ్రవాసి యిన నసత్యంబుం బలుకం జెపుడుం 

బృథివిలోపల మత్చతి కిది. వ తంబు. 
gg 

ముటి యు నమ్మ పహోత్మునియనుజుండు లవ్మిణుండు. (ఖా భాతృ న్నీ హాంబున భనుప్వ్పా 

ణయె రామసహో యార్థం బరుగుదెంచె న నతండుకెహ్యూదిగుణంబుల సుప్ర సీదుం 

డు సరురంబునందు సహోయుండు. రాఘవ్రం డి త్రెణంగునం. దండ్రి చేత్” సమా 
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జ్ఞ స్తుం డై యాచకులకు య ేష్టంబుగా ధనం బొసంగి రాజాస్టదికంబుంబరిత్వ 
జించి జటావల్క_ లంబుల ధరించి లత్మణసహాయుం డై మత్స్చమేతంబుగా దండ 

కారణ్యంబునకుం జనుబెంచెం గై శేయానిమి త్రం బేము మున్వురము రాజ్య 
ప్రచ్యుతులమై గంభీర కేజంబున నివ్షీనంబునం జరియించు చున్న వార మొక్క 
ముహూర్తం బీచ్చట నివసించితి వేని రురుగోధావరావాంబుల వధించి తేస్గాం 
సంబును వనస్టపలంబులును బువ్కు_లంబుగా సం గహించుకొని మదిషీభుండు 
చనుదెంచు నయ్యధిపునిచేత నాతిథ్యంబు. గొని యన్వల య భేచ్చం జన 
వచ్చు నని కపటవిప్ర వేపధరుం డై నరావణునితోం దనవృత్తాంతం బంతయు 
నుడివి వెండియు నిట్లనియె... 818 

ధరణీసుర యొంటిని దు, శ్చృర మగునీగహనమందు ససావాసభంగిం 
జరియించె చేల యేర్పడం, దిరముగ నీచంద మెల్లం 'దెల్పుము నాకున్. 814 

థు రాపణుండు నీతాదేవికిం దన నిజస్వరూపం బెలీంగించుట. శుశుం 

నా విని యానిశాటకులనాథుండు రావణు డిట్లు పల్కు నో 
త్మావరపు త్రి కామణి జగత్తయ మెవ్వనిదుష్ప్రధర్ష బా 
హోవిభ వంబు చే జకిత మె శరణంబును గాన దట్టి నే 

రావణనామథేయు(డ ధరాధరధీరుండ డై త్య నాభు(డన్, 815 

. జనకతనూజ కుందనపుంజూయల నీనెడునీదురూపముం 

గని నిజకాంతలందు రతికాంతు దొజంగితి. దొల్లి బల్మిచే 

ననుపమలీలం జేకొనినయచ్చరమిన్నలలోన నీవు నా 

కనిశము న్య భార్య వగు మచ్చుతసౌ ఖ్యము నీకుం గల్లెడిన్. _. 816 

. లవణపయోధిమధ్య్యమున లంక యనా జెలువొందు నుత్పురం 

బవిరళభోగ భాగముల కాస్సద మై గిరిమార్ల మందు నుం 
డు వలసినట్లు సంతతమునుం గడు వేడుక నన్నుం గూడి ర 
న్యూఎనముబం జరింపు మబలా యిటు లూరక డయ్య నేటికిన్. 817 

అలికులవేణి నాకు ముద మూరల గేహిని వె తివేని యి 
ముల మణి పేవుభూవణవిభూవీతపంచసవా స్ససుందరుల్ 
చెలువ్రుగ నీకు దాన్యములం జేయుచు నుండగ రాజసంబున౯ా 
విలసద మేయసౌఖ్యముల ఏగుదు విట్లు కృశింప నేటికిన్, ౬18 

-ంధుళ్టు సీతౌ దేవి రానణుని. దృణీకరించి పలుకుట త్రుత్రాం- 

. అన విని సతీశిరోమణి యైనవీత, తీ వ్రకోపంబుచే వానిం దృణము గాల 
నెంచిమదినాదరింపక యిట్టులనియెం, జూపుల నెవానియాయువుచూజ కొనుచు. 

. గిరివోలె నచలుం డుర్వరవో లె దాలిమి గలవాడు వహారివో౪ గు కేజుం 

డంబుధివోలెం దా నతో భం డాపూర్ణశశివదనుండు ప్రసన్నయశు(డు 
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సింహసంహననుండుసింహవిక్రాంత గామియు నృసీంవా: డువుహా మేచకాంగుం 

జడజాజూను బాహుం డనర్షళా యుధదీప్రుం డతిళూరుం డతిధీరుం డతిగఫీరుం 

కే,డధికసుకువూరు. డభిరాముం డరివిరాముం 
డమితగుణధాము: డగురాముం డననరతము 
గతియు నా కమ్మహోత్తుని వితతబుద్ధిం 

బాయ కెప్పుడు వింతే ఛాయపీది. 820 

తే, సర్వలతణయు క్లో కుండు సత్య సంగ, రుంను న్యంగ్రా నోధ ఫరిమండలుండు గుణని 

 ధఛానము జికేంద్రి యుండు సై న ప్రాణవిభని మాన కెప్పుడు సేవించుడాననసుర. 
చ. రభ సముచేత చంబుకము రావణ 3 సింహిని బోలె నీవు దు 

రభ నగునన్ను6 ౫ కొన దలంచితీ వక్కట చండ భానుస 

త్ప్ర)భగతి చేను నీకును గరంబునం దాయక నశకర్టి నింద్రస 
_ న్నిభుం డగురాముపత్ని యొకనీచున కబ్బునె రాశసాధమా. షల 
కే. అర్మ_కులునకుం బ్రియపల్ని నై న నన్ను6,గర మపహరింసందలంచిన కారణమున? 
గుటిలరాక్షుస తీఉభోగుండ వగుచుం గనకతరువుల నిప్పుడ కాంచె దీవు. 

ఆకలి గొన్న గజారికోజులు దీయం దలకొన్నవాని మండరనగంబు 

రేక బ్రహరింప నౌన చేసిన నానిం గాలకూటవిషంబు? గోల జూచు 

వాని మంగలక త్తిచే నాలుకను ద్రుంచుకొనం జూచువానిం చుండు మెడను 

దవిలించుకొని వార్జి దాట గో రడువాని సూదిచేం గను నుగ్రుమ్మం జూచువాని 

"తే. రాజకులభూషణుం డై నరాఘవునకుం 

గూర్చు ప్రియురాలి నగునన్ను ఘోరభంగి. 
నపహరింపం దలంచినయట్టినిన్ను | 
దానవాధనమ సరిగాలం దలప వలటదె. | ర24 

నీ, రావతసాధమ నీవు రాముని ప్రియభార్య నై ననన్ను వారింస నాతల దలంచి 

తది యెంత యవి వేక మాదిత్టసోముల. గరముల బ్ర, వారింపం గాంక్ష యిడిన 

యట్లు నిర్ము కఘోరాహిముఖంబున కోఅలం చెటుకంగ గోరినట్లు 

వారక మరజేదువహ్నిని జెజి(గున ముడువంగ మదిలోన బూనినట్టు 

తే,మొునసి ఘోరకాలాయసముఖము లైన 
శాతశళూల్యాగ ములమూా౭ద సంచరింపం 

గాండుం శేసీసయ ట్రగుం గాదె రాము 

కూర్రి ర్మిపల్నిని' నను ముది గోరు కెల్ల. ౨. 925 

ఉ, అంజుధిపలర్టలంబులకు హాంసబకంబులకు౯ ఖగండ ద 

కంబులకు౯కా మృ గేం ద్రశశకంబులకు న్య న,చహా: స్థిరా డా 

లంబుల కెంత యంతర మిలాస్థలిం గన్పడు నంత తారత 

73 



ర్ గోవీనాథ రామాయణము 

మ్యం బసనాదుభ ర్రకు నిశాటకులాధను నీకు జూడలన్. 826 
వ. నుణీయు నమృ తారనాళ ం౦బులకు మద్దమయూరంబులకు. గాంచననీసంబు 

లకు జందననారిపంకంబులకు సారసగ్భ ధ్రంబుల కెంత తారతమ్యుంబు గల 
దంత తారతమ్యుంబు రామునకు నీకునుం గల దదియునుం గాక. 897 

ఉ. వాసవసన్ని భుండు రఘువర్యుండు కార్ట్ముక బాణపాణి మొ 
భాసురలీల ఘోరరణ భాగమునం దగ నిల్చి యుండ నీ 
చే సముదగ దోర్చలమువే వాత నయ్యును నన్ను లోకనం 
త్రాసన మశ్నీ కాన్వితఘృుతంబుగతి౯ గాన లేవు దక్కంగన్. 828 

ను. అని యిభ్ళంగి నదుష్ట్రభాన య/పనయ్యంభోజపత్రాశ్నీ దు 
ప్రనిశాటుం డగుపం క్రికంధరునితో సకోధ యు క్షీల్క్ గ్ర 
క్కు_.న వాతోజ్షత యెనరంభొగతి సంత్షోోభించి కంవీంచెల ద 
_త్తనుసందర్శ న జాతసాధ్వుసమున ౯ దైన్టంబు వాటిల్టంగన్ , 829 

వ. ఇవ్విధంబున దలంకు చున్నవై చేహి నవలోకించి మృత్యు సమ, ప్ర భావుం డగు 
రావణుండు ఏకటభు/కుటిదుర్ని రీకుండై. తనకులంబును బలంబును గర ,లబును 
సానుంబును సర్వుంబునుం బేటపడ నెజింగించి యదేవికి భాయంబు. బుట్టింతుం ద 
గాక యని తలంచి సంరజ్ధ్ఞపరుషం బగువాక్య్థంబున ని ట్సనియె 880 

ధయ రానణుండు సీతాదేవికి దనపరా క్రృమాతిశయము 6 చెల్బుట. ఛ్రుర్ధుం- 

ఉ. మానిని మృత్యు దేవతకు మర్తష్టల పోల సుఠాసురాదు శె 
వ్వానికి సంతేతేంబుం ెనువంతం దలంకుదు రట్టి యేను దీ 
ప్తానలతుల్య లేజుండ ధ నాధిపుతమ్హుండం బం _క్రికంకుండ 
న్మానిత బాహుశెర్యుండ సను _స్రనిశాటకులాధినాథుండన్. 881 

న. రణమున గువ్వా కేశ్షరు బరాజితుం జేసీ యతండు భీతింబ 
ఖణము( దొౌలంగి వెండివుల ఠావ్రగ వేశి వనీంచి యుండ6 దొ 
మణిమయ బేవనిరితసమం౦ చిత కామ గపుష్పుకం బుం గ 
కొని భువన త్రయంబున నకుంఠితళ కిం జరింతు నిచ్చలున్, 882 

క. మృగనేత్ర జాతరోముండ, నగు నాదుమొగంబుం జూచినంతనె సురయ 
శగరుడగంధశరాగదులు, మిగల? బరితృస్తు లగుచు మెలం౧సదు రెందున్.88కి 

చ. కునలయగంధి యే నెచటం నోరి వనీంతుం జరింతు నచ్చటం 
బవనుండు వీవ నోడు వితశ్రానుండు వెన్నల గాయ నోడు నా 
రవియుం దవీంప నోడును ధరాజములుం గదలంగ నోడు వ 
హీ వెలుంగ నోడు ధాత్రిం బ్రవహింపల నోడు నది ల్భృ యోద్ధతిన్. 884 

చ. లనణపయోధిమధ్యమున లంక యనంగ జెలంగు మత్పురం 
బనిరళ భోగ భాగ్యముల కాస్సద మె మణిసాలసౌధ మై 



శే, 

శ 

వ, 

చ, 

డ్, 

. ననుం గూడి సంతతంబును, వున మలర, వసించి తేని మానిని పానుజాం 

ఆరణ్య కాండ ము, 579 

వ్రవినములపద్యకై_ రవవిరాజితన వ్యసరో భిరామ మె 

దివి బలభిత్పురంబుపగిది౯ వ్న్తిభ ్ రచ్చిఖరా గ్రమండలిన్ . రకిక 

అది మణీ యు రమ్య ప్రాసాదసంబాధంబును మణిచత్వరసభాభవనంబున వైదూ 

ర్య దాగ్టరతో రణంబును హస్త న్పీశ్పరథ సంకులంబును విచి త్రశిల్పన్యి తహేమే 

కతుష్టంబును సర్వ కామఫల ప్రదనాగావిధనురతేరు ఫల కిసలయకుసునకాస్థా సా రజో 

మ త్తకీరళారి కాకలకంఠ మధు కరమధురశ బ్ఞాయమాన మహో దాష్ట్రశ్రతోభితంబు' 

ను నై యొప్పు నప్పురంబునందు. 
ఏ6) 

గనలస్థితియపుడు త్రోంెడు, మనమునకుం జూడ. దృణసమానం బృగ్వ-యన్.,. 

మతియు నాలంకాపురంబున మత్సనుర్చితీ దివ్వ? శింబు లనుభవ్ం మన ప్పుడు 

మూానుషుండును గ తాయుష్యుండు నగు రాముని గల నైన దలంచుక్న వది 

యునుం గాక. 
835 

. అనుపమగా త్రి పం_క్రిరథుం డగృసుతుం డనుకూర్తి మాని ఛా 

ముని లఘువీగుర్ణిం డంచు వసభాముక్6 దోచి క్రియాస్టు( కాకిని 

షుని నరనాథుం. జేసె నది చూచియు నీ విపు డట్టిహీనవ 

 ర్తనుండు జడుండు వుర్త్యుం డగురాముని పై. దమిం గూర్ప నేటికిన, 583 

తాపసుండును విగతచేతనుండు మతి యు" 

భృష్టసాదూ.జ్యుం డై నయా రాముశోత 

"నేమికార్యంబు మానవ్రం డెంతివాండు 

విడువు మాతని వెం శ్రేవు వినుతగాత్రి,. 840 

ఇంతిరొ నిన్ను. జూచి మరు డేంపంగ నిచ్చటి కా_ర్థ దూలీ నా 

యంతనె వేడ వచ్చితి సురారికులాగ్రణి నై ననన్ను బ.. 

ల్వంతలః బెట్టి తేని యబలా పరితాపము నొందె దవ్వులం 

బంతముతోం. బురూరవుని చాసీనయూ=ర్వశిభంగి నంగనా, 84! 

చుటతీయు మానుషుం డగురాముండు సంగ్రామంబున సాయంగుళితో నైన 

సాటి సేయం దగండు, 
౬19 

తరుణిరొ నీదుభాగ్య్యమున. దప్పక నిచ్చట నాంటి నీకు నే 

దారకితిం ద్రోచి పుచ్చ కకం దోరపువేడ్క_ భజింపు నన్ను దు 

ర్శరతరబాహాునె రమున. వ్రాలిన వాండిమగండ రాముండు౦ 

గర మనిలోన నన్నుం జెనకంగ సమర్ధుడు గాండు చరాడంగన్. 948 

నా విని భూమిపుత్తీ, నయన ం౦బుల నెజ్టందనంబు దోంపం గో 

పొవిలచి త్త యె వికసితానన మొప్ప రఘు ప్రవీరుని 

న్భావమునం దలంచుకొని మాటికి దుర్గచనంబు లాడు నౌ 
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లే, 

శే, 

గోవీనాథ రామాయణము 

రావణు జూచి దారుణశర ప్రతిమోా కుల బల్క. నుగ తీన్. 844 

అఖలభూతననుస్కృతు నమిత తేజు 
న్యగ్శజుని గువ్యూ శేశ్వరు నాదిదేవ 
సభని దురమునం గదినీ దుస్పహమహో గృ 

కలుష మొనరింస నెభ్ళంగిం దలంచి తొక్కా. ఠశర్ 

పుడమి నెవ్యాారి కట్టిదుర్చుద్ది విట్లి, కర్క_కు(డ విట్టిజడుండవు కలు వరతుండ 

 వైననీ వధినాథుండ వై తి వస, ఖలులు "జె దైత్యులు నశియింపలలరు నీచ. 846 

క, సురపలిసతి యగుకచి 4 నప్క వారించి బ్రతుకంగ వచ్చు నాదిత్యకు లే 

వ, 

ళీ 

క్ 

తే, 

ము, 

క్ర, 

శరునిసతి నై నన న్నప, హరించి బ్ర తేకంగం గూడ దమరవిరోధీ , 817 

మణి యు రామభుజప్రాకారరణీత నె నన న్నపహారించి నీ వమృాతంబు. ద్రావి 

యైన బ్ర తుకం జూల వని యిట్లు నిరసించి పలికిన నీతవాక్యంబులు విని రోవ 

ణుండు హ స తాడనంబుం చేసి వ్రావృట్యాల మేఘంబుకరణి మేను బెంచి 

వె చేహిం జూచి వెండియు నిట్లనియె. ్ 845 
వై 

. మానిని వు త్ర వాట విను మామకవీర్యపరా క కోమంబు లిం 

తేన సజుంగ వైతి నిఖలాబ్దులు రొంపి యొనర్హు నృుత్యువుం- 

బూని వధింతు బాణముల భూమిని బ్రద్దలు వాపుదుం గరం 

బానలినా ప్హచంద్రుల శయంబుల దాళగతి నృరించెదన్. 8419 

భూామిాశతనయ రాముని, వె మమతం బరిత్యజించి కొవమున ననుం 

గామించి వఖ్ఞభునిం గాం గానుదుం గాం గామచరునిం గా దలంపు మింకన్. 

అని పలికె నహ్హ సం క్రొద్దుం డై నవాని, నేత్రములు భానుమండలనిభము లై కృ 

శానుకల్పంబు' ల త్న క్లోకేబ ప ప్రభంబు, లగుముః వింగళోపాంతంబు లె తనశ్చె. 

. అప్పుడు రానణుండు సౌన్యూం బె నభియుమహాపంబు. బరిత్యజించి సకల భయంక' 

రం జె ననిజరూపం బంగీకరించి మహాకాయుండును సంర_క్షనయనుండును 
ద ప్పకాంచనకుండ లుండును నీలజీమూతసన్ని భుండును దశాస్యుండును. వింశతి 
భుజుండును గారుక బా ణతూణో “రధరుందును రకాంబరుండును గ్రొధాపెష్ట 

చిత్తుండు నె వసనోభరణో చేత యి సూ సూర్యమరీచిభంగి నొప్పు చున్న స్త్రేరశ్నం 

జై నజానకి నవలోకించి యి ట్లనియ. 8532. 

ఏనుతాంగీ కులకీలవంతుం ద్రిజగద్వఖ్యాతఖారికు భ్ 
ర్తను గాం నోరితి వేని సమన మెలర్చ న్నన్నుం గ కొమ్ము నీ 

కనురూప ప్రియవల్లభుండ భువనాధ్యతముండ నబ్భంగిం గై. 
నస నిర 'బెనుం గిన్మం బూని హృద దగయకోభ బు గావించెదన్. 6853 

మూానువ ఫావమః విడువుము, పూనిక నిఖలాసురో త్తముండ నగునావై 

మానిని భావము సేగ్చుము, మానసమున నితరచింత మానుము తన్వీ, 954 



ఆరణ్య కాండ ము. 58! 

తరల, పడతిమాటకు రాజ్వసంపదం బ్రాభవం బెడణబాసి యె 

వ్షీండు భయంకర కానన్ ర్విక్ వచ్చె నట్టిగ తాయువు౯ 

జడుండు రాజ్యవిహీ హానుండుం బరసంభృతుం డగు రాముపె 

విడువ కీ విపు డేగుణంబుల వేడ్కం గూర్చితి ఇప్పుమా. 8ిక్క్ 

రురు రొనణు6డు సీతాజేవి నె తకొని పోవుట. శ్రారుం- 

వ మణి యు దుర్శ తీయు నసిజ్ఞాగ్ధుండు నగురామునీమో౭ద మూవాంబు విడిచి 

భర్తనుగా నన్ను వరింపు మని యివ్విథంబున విప్రలాపంబులు పలుకుచు 

దుష్టాత్ముం డగురావణుండు కాముమోహితుం డై వై దేహి డగ్గజీ యంతరి 
క్షంబునందు బుధుండు రోహిణింబోలె బలాత్కారంబున నొక్క_కరంబున 

కిరోజంబులును వేట్ొక్క_కరంబున నూరునులునుం బటి యె త్రి యంతలోన 

సన్నిహితం చై నమాయామయ హేమాంగఖరయు క్రదివ్యరథం బారోహించి 
య శ్రేవి నంకభాగంబున నిడుకొని పరుషవాకస్టంబులం దర్హించుచు రయం 

బున రథంబుతో. గూడ గగనంబున కెగసె నప్పుడు వీళ్ల దంష్టుండును మహో 
భుజుండును మృత్యుసంకాళుండును గిరిసన్ని భకాయుండు నగురావణుం 

జూచి భయా లై వనదేవత లాన్టోళించు చుండిరి యివ్విధంబున నకాను 

యగుదాని భయా ర్త యె దూరగతుం డగు నామునిం జీరుడాని సురనాగాం 

గనభంగి వి వేష్తమాన_ యగుదాని యశసీిళని యగుజూనకి బలాత్కా రంబున౦ 

౫ కొని దురాత్కుం డగుదశ గృీవ్రం డంబరంబునం జనుసమయంబున, వనికి 

ంర్టుర్లు సీతాదేవి రానిణహృూతే య్ రామ ఐక్షుణులం దంచి విజపించుకు. శుర్థుం- 

శే. రావణునిజే గృహీత మొ రామపత్ని, తనదుదురవస్థ శెంతయుం దలశి వాల 

వగలంబొగులుచు నున్మ్య తప గిది (భ్రాంతి, హృదయగలి విలపించుచు నిట్టులనియె, 

ఆ, కామరూవు డై డై నఖలరామునునికే గృ, హీత నై ననన్ను నెజుంగ నై త్రి 

హోక్ళ పావిధేయ ఏ హాోసుమిశ్రాసుత, పోగుకువ సాద హోమహోత్మ. ఏడ్ 

తే, ధర్మ పేతువ్రవలన నర్థమును జీవితమును సుఖమును దృణముగాం దలంచితీవ 

ధర మున హ్రియమాణనై. తలంకునన్ను,న్ఫప పకులో. త్తమ గనుంగొన నేరవ్రుగజ. 

క, అనఘా నీ వవినీతుల, కనవరతము శితుకుండ వై తని క డీ 

యనువున( చాపము చేసిన, దనుజుని శాసింప చేల దయ డప్పు నొకో. 860 

జే, పరంగ నవినీతజనకృతే పాపమునకు, జగతి సడ"ఫల ప్ర దర్శనము లేదు 

కాల మందుకు సహా కారికారణ నుగ్గు, సస్య వాకంబునకుం బోలె సంతతంబు. 

నే. అని పలికి రానణు నుద్ధశించి నీవు కాలోపహతచేతనుంపష నై మూకర్మ్యంబు( 

గావించికి వింక గామునివలన ఘోరంబును జీవితాంతకరం బె నవ్ణీసనంబు 

నొంవం గల వని పలికి వెండియు. 862 

క, అకస్మికముగ దానవు డీకరణిం గొనుచు బలిమి నేగెచు నన్నుం 



ర్కో గోవీనాథ రామాయణము 

శే, 

ఛ్రాకృతకర్య ఫలంబులు, చేకూడెం గాక మేల చింతింపంగన్. 868 

'కాలచోదితు. డై వీడు కాంకుచేత, నన్ను మ్రచ్చిలి గొనిపోవుచున్నవాండు 
వీరశేఖరుం డె డై ననావిభుని చేత, సందియము శమ పంచత్వ 'మొందం గలడు, 

క్ ఈపాపాత్తునిచే నే, నీపట్టునం జిక్కు చుండ నింకం గై కయి దా 

G, 

వ 

అ 

చేపార బంధుయుతముగ, దీవీించుచు నుండు గాదె తీజనికోర్కి_న్. 960 

కానససీమయందూ దళశకంఘండు ము చ్చిలి దుర్వనీతుం డై 
పూనిక భూమిపుత్రి,. గొనిపోయెడు ము వేగమె నీవు ప్రోవ శా 

న నృప ధర్మ వీల రఘువీర యటంచుం గృపారతి న్ల నస 
స్థాననగంబులార యలసారకులా ణితోడం చెప్పులే. 866 

రావణుడు జూనకిం గొని, పోవుచు నున్నాండు వేగ ప్రోవు మటంచు 

న్నావిభునితోడం జెప్పుము, వావిరిం గృపతోడ మౌాలన్టనద్దిరి నాథా. 867 
నిరుపకుతరంగమాలా, పరికలితేవురాళ చ కృబకసాదనవి 

స్ఫురితఘనగాతమినది, నరనాథునితొ శం చన పృ నాతెజుం గౌల్లన్. 838 

. తిరముగ నింద యున్నవన బేవతలార మృుగంబులార ఖే 
చరవరులార నీద్దమునిసంతతులార దశౌననుండు బం 

ధురగతి సీత ఇ తికొని దొంగిలి పోయెకు నంచు మోరు మ 

ద్వోరునకుం జెప్పుం డా రి సతతంబు మిముకొ శరణంబు వేండెదన్- 869 
యమునకు జిక్కినట్టిసతి నైన వెసకా విడిపింప జాలునం 
తమహిమ గల్లువా౭డు రఖునాయకుం డీపని విన్నయంత వి 
శ్ ,నుమున పని దాంకి పటుకాండహాతి' న్వధియించి మించి య 

శ్రామమున నీతణం బె సుకరంబుగ న నిగ్టీడిపింప కుండునే, S70 

అని బహాప్ర కారంబుల విలపించుచు నమ్మహీపు త్రి పురోభాగంబున వనస్పతి 
గతుం జ నసృ్ర నాభుం కగుజటాయువ్లనుం మచి భయకంవితాంగ మె 

డగ్గుత్తికత" నిట్లనియె. 87 

. శాముండు శేనిచో నను నరణ్యమునం గోొనిపోవు చున్నవాం 
డీమనుజూశనుండు పత శేశ్వర పం డతిళూరుం కౌట సం 

గ్రామతలంబునం దగ భరం బగునీకు జయింపం గాన సు 

తానుసమాను' డై నరఘురామున కింత యెజుంగం జెప్పవే. షప 

రుడు జటాయువు రాన్రణునికి హితోవచబేశము6 జేయుట. చడం 

. నౌ నిని యజ్ఞటాయువు వనస్పతి కై నిదురం దలంగి యా 
"రావణు వానియంకమున రాముని? జీర చు చేద్చు జానకీ 

'ేవిని జూచి అక్కలు విదిర్చి శితాయతతుండుం డై మహా 
గావముభోంగి గాత, మలర౦ బరుపో కుల వాని కి ట్రనున్, 578 
ల గి 0 



ఆర ణస్ధ కాండ ము, ర5్2ఫ్ర 

ఉ. ఓరి దాస్య యేను వివాగో త్రము(డ న్ఫుజవీర్యవిక మో 
దారుండ సత్యసం శ్ర, శ యుగ ధర్మ వినుండ జటాయు వండ్రు నా 

జీ రటు పెక్కుక య్యములం ెద్దయు విశ్రు de గన్నవా?డ సాం 

పార వసించి యుండుదు( గదా హు కారమునుండి యిచ్చటన్ . 87 1 

తే, సర్వలోకంబునకు రాజు సత్యసంధు., డింద్రవరుణోపముం డతిహితుండు లోక 

ములకుళూరుండు దశరథపు త్ర 6 డలరురాముండనసర్వసుగుణా భిరా ముండగుచు, 

ఉ. వసతి బల్మి నె త్రికొని యేగ నీవు దలంచి తా సతికా 
భూనుత. ? గా సనమేయగుణపుణ్యచరి క్ర త్రనుగా బతి వ్ర త్రో 

ల్లాసినిగాం గనద్దుణపిలానిని గా నలరాముప పత్ని ల హా 

త్రీ సమంగాం బవి తీ, కులకీలను వీతను గా చెటుంగుమోా 876 

ఉ. రాముడు నూర్యపంళ్యుం డభిరాముండు భూరిభుజాపరా క్ర మో 

డాముండు కీ _రృనీయగు ణధాముండు ఘోరబలాధికాసుర 

సోమివిరాముం డు గరణసోముండు వీర్యజి తై కవింగసు 

శ్రాముండు భూరిదోస్వుజితరాముండు సుమ్ము నిశాచరాధమా. 977 

ఉ. రావణ ధర్మ నీటుం డళగురాజు పరాంగన నెట్లు గోరు నా 

హో విను మందు రాజసలి యంబయు. బోలె సురక్షణీయ యాం 

గావున నీ తెజుంగు గొజు గా దిశ నీచమనీష మాను ము 

ర్వీవరుం డై నరామున' కరిష్టము: జేసి మనంగ వచ్చునే. 878 

తే, ధీరుం డగువాండు పరులునిందించునట్టి, ప ని యొనర్పండు తీనపత్ని తనకు నెట్లు 

రత్షుష్రయౌా నట్లు పరవికుర్శనమువలనం?, బకనతులు రకుణీయలు పరుల శెందు, 

న. రాశ సేందా డ్రా శాత్రుపర్యాలోచనంబునం దతిసూత్రుద్భష్టీ గలవారి కై శ నం బరవు 

దుం న్వోధంచు లె నధర్శార్ధకానుంబులు రాజాకంకు నితేరు బగువారు రాజు 

ననుసరించి కావింతురు కావున ధర్లోప బేశపరుం డగురాజున కధర్యప్రవృ త్తి 

యనుచితం బై యుండు సర్వాన్మ గరీయందును థర ంబె యాచరిరపపలయు 

సద్వ ఎకో లగురాజులు కా శ్రువిరుద్ధం బై. చై నకామాదికంబు నిచ్చగింపరు. 880 

"లే. యాఃమినీచరధ ర్హార్థ కామములకు, రాజు ఫ్ఞానంబు గావున రముణతోడం 

బుణ్య పాపంబులుమనయళంబునుళుభంబు! రాజమూలంబులై చెల్లురాతుగే సేం ద్ర" 

కే. ధరణిం బాపాత్తుండగువాండుతన కయోగ్య, మై నదిన్యవిమానంబునధిగమించి 

నట్లు చపలుండ వగునీ వనర్హ మైన, విభత నెభ్భంగి నొందితి విబుధవై శి. 

కే. పరంగ నవ్వని కెద్ది స్వభాన నుదియుం, జూల దురతి కమం జగ్గు జపలచిత్తు 

లె నవారిగృహాంబుల నధివసింపం జూల దిలం 'బెష్షకాల మైశ్వరస్ట నుసుర, 

ఉ. రాముడు నీకు దొల్లి యపరాధము, జేసి యెజుంగం డట్టిబా 

ఛోనుహిమాభి రామున కహాస్క_ర తేజున కెగ్లు సేయంగా 



ర్రిశ్త గోకీనాధథ రామాయణము 

ax 

నీమది నెట్లు చూచితిని నిక్కము దీనం బొసంగుం జేటు సం 
గ్రామమునం దదీయపటుకాలకటావని భా స్తుసంవాతిన్ 

వమన జేంద్రుపల్ని నిపు 'దేపున ముచ్చిలి పోయె దారఘు. 
స్వామిపరా క్ర క్రమంబు భుజశ క్రి కము నోర్వంగ నోపు నేఘనుం 
డీమహీ: జువ్చనాతికయి యింతకు మున్ను ఖరాసురుండు త 

ద్భీమక ఎతాంతదండనిభదీ ప్పశరావాతి నుర్విం గూలండె. 

, కడువడిం గంఠలగ్న మగుకాలుని పొాశముగా.6 జెజుంగున 

ను మ్ముడిచినవిస్ఫులింగ ముగ బుక్కిటం బట్టిన దుర్విషంబు గాం 
గడంక నెణింగి సీత నిట గ్రక్కున డించి తొలంగు మట్టు గా 

“'నొడంబడ వేనిం గూలదు దు గ్రశ శార్చులం గాలి శ్రేలి, లిడిన్. 

. వహరివజ్రము నిజహేతులం గర మరుదిగ వృత్ర దె క్యు గాల్బినభం౦గి 
న్నరపతి నయనోత్థితభీ, కరదవానార్పులను నిన్ను. గాల్పక యున్నే- 

. రావణా యేభారద్ర వ్యంబు నరు బీడింప దట్టిదాని మోవం దగు. 
న్నంబు రోగంబు నుళ్చాదింపక జీర్ణి ౦చు నట్టియన్నంబు భుజింపం దణ 

ర్త ౦బుం చేసిన గీ _క్రియకోధర్మంబులు నళించు. నట్టిక ర్యోం బెవ్వం డా చరి 

బ్రమౌాదంబునం గావించ నేని దాన శరీరఖేదంబు గలుగు నంతియె "కాని 
కోమియు లేదు నా కజువది చేలవత్సరంబు లతీతంబు లయ్యెనాంట నుండి 

పె తావుహం బై బై నఖగ రాజ్యంబు6 బరిపాలించు చున్నవాండ. 

. స్టిరచిర కాలము న న్య్మనుటచేం నగదు వృద్దుండ నై చలి చేను నీ 

వేరయంగం బ్రౌఢమూ రిని శతాంగివి ధన్వివి ఖడ్డీ వ తీ వె 

నజులుదు వైన నేమి యనివారణచాతురి నన్ను మాజీ యి 

ప్పరుసున నీకు రాఘవ్రనిపక్నినీ జేకొని పోన వచ్చునే.. 

మజీయు ద ద్రవ వం బగుటదవబన శీరంబుమాడ్కి సుర వేయం బని? 

నది మొదలుగా౭ గలతర్క సంయు క్ష కోయు క్రులవేత సుర వేయంబుగా దని. 

ధించునట్టి ని నిత్వం బె నడాని నిరజేక్షణం ఛా నచేద శ్రుతిని బురుషుం డె డెట్ల 
వంపశ కండు గొ డట్లు నీవ న్సీత్ర నామో?ల బలాక్యో. రంబున నప 

తకు శ కండను గావు మహత్తు టగురామల త్మణులు దూరగతు లగ న 

జార్యంబున వై దేహిం గొని 7 భయంబునం బరు వెత్తుచున్న వాండవు నీవ్రుళూ 
జ తేని నాతో దప్పంద్పయుక్టంబు సేయుము కాలేని యొక్క_ము హరా ర్త ర 

నిలువుము పెక్కు_మాజు అవ్వాని చేత సంగ్రామంబున దై త్యడానవ్రల 
క్క_ం౦డ్రు నివాతు లై రట్టజటావల్క_లధరుం డై జై నరాముండు చనుచెం చి 

షానగతెం డె డై నఖరునిం “బోలె నిశాతసాయకంబుల. నిన్నుం బడవై.చి* 
DS ©: _ పత్నిం నొనిపోవు చే సారామునకు సచివుండ నాయొడల. బ్రాణంబు. ల 



ఆర ణస్ట కాం డ ము. ర్కిర్ 

నీవు నె దేహి చె త్రీకొని పోవం జాలవు ప్రాణంబు లర్పించి. యెన రామునకు 

దళరథునకు హీ తంబుం గావింపం దగినవాండ్త నోకినకొలంది నీకు యుద్ధా తిథ్యం 
బొసంగెద నీకు 'ప్రైణంబుల జస నాస గల చేని నె చేపీం బరిత్యజించి 

తొలంగి చను ముట్లు సేయ వేని వృంతంబునలన ఫ ఫలం ంబుంబోఅె రథంబువలన 

నిన్నుం ద్రెన్ల వై చెవ చూడు మని పలికి యజటాయువు * రోపూవేశంబున 
నిలు నిలు ముని ఏ యదల్చి తొ (కిన నద్దశ గీ వుండు సన్రోధుం డై వంశ తిలోచనం 

బుల నగ్నికణ౦బు లొలుకం గాంచనకుండలరోచులు గండ భాగంబుల నిండు 

కొన మండలీకృతీకోదండుం డై వ్రచండంబుగా నయ్యండజమండలాఖండ 
లుం దలపడియె నివ్విధంబున మారని సతవంతంబు "లె లైన మేఘంబులపగది 

నక్క జంబ వ శరుసమయంబున. ౪90 

రురు. జటాయువు రావణునితో యుద్ధము చేయుట. వథుం 

వొ, 'వొాచురస్టంబుగ రావణు౦డు' నిశితో గు క్రూరనాళీకనా 

sh 

ఈశాచంబు ల్నిగిడింప గృ ధృ విభుః దుగ కోధుం డై డై జనువి 
ద్వ్యాచాతురిము మ్మో గచ్చిరముపకో దాటించి పెన్లోళ్లన 

న్నీ చాంగంబు ,వ్రణంబు జేసె రధిరోన్మేషంబు వాటిల్లలన్. 891 

. అంత దురంతకోప పమున నద్దశకంధరుం డుగృవృ త్తి. గా 

_లాంతేకకాందడండసద్భ శాంబకము ల్పద యొక్క. పెట్ట య 

tle 

త్యంతరయంబునం బటిపి యద్భుతభంగి గుణస్వనంబు రో 
దోంతర మెల్ల నిండం బతగాధిపుగా త్రము నొవ్వం జేసినన్. 592) 

. దానికి నించు కై న నుదిం ద త్రణు మందక పతీ నాథుం డా 
దానవు కేరెపె బహువిధంబుల నా ర్తి. గృశించు చున్నయా 
జూనకీం జూచి రోహమతి సాహాసికత్వుము చెంగలింపం గా 

లానలుభంగి మూము చెలువారం బరా,క ర్రకుదు్ని నారు 3 జై.  . $898 

. అలయక్ వానిఏల్లు చరణావాతిం ద్రుంచిన వెండి కోప 

గలముగ నొండు. వీల్లు గొని కాండము లొక్క.ట నూలు చేయ. ల 
కల నిగిడింపం దచ రనికాయమునేత బరీతుం జై మహో 

బలుండు కులాయ మధ్య గతపథీ.విధంబునం జూడ నొప్పుచున్. ._ 894 

. మేదురపతత్త జాతే సమిరణమున, రావణశరంబు లన్నియు బోవ దట్టి 

కఠినవజ్రాభ చరణ నఖ పృవాతుల, మరల దశకంధరునివిల్లు విజిచి వైచ . 695 
ca 

ందఫైర్టూ కటాయువుచేక రావణుడు విరభుం డగుటు శరం 

"అంతట బోక ప నరు డం" ఘుళల వానిధ్వ్టజంబు ద్ర ద్రుంచి యిం 

తింతలు తున్కై వెస మహీస్థలి వ్రాల బతాకం దన్ని ప 

74 



586 గోవీనాథ రామాయణము 

చతాంతముల న్హ్యయంబుల రయంబున( జంపి తడియకంకటం 

బంతీయు జరిచి సూతు దెగటార్ని నఖంబులం జించె ఛత్ర త్రమున్, 896 

. మజీయుం ద్ర వెణుసంపన్నంబును 'బానకసన్ని కాశంబును గామసంచారతమం 
బును నూణిహే హామవిచిత్రాంగంబు నగురథంబుం బజియలు వావీ గావాకసహి WU 
తేంబుగాం జావురంబులు భంజించి పతీంద్రుం డశ్నీ ఇభోజావి శే పంబుం 

జూవీన నద్దళ గ్ గ్రీవుండు విరథుండును హతాళ్యర్టండును వాతేసారథియు నై 
నిజాంకభాగంమున వై దేహి నిడుకొని శీఘ్రుజవంబున ధరణిపయిం బడు 
టయు నతనిపరాభవంబుం జూచి సకలభూతంబులు సాధువాక్యంబుల 6 

బశ్నీం ర్రునిం. బ్రళంసించి రంత రావణుండు భూతలపతితుం డయ్యును 

జ రాభారంబున. రిశ్రా ంతుం డై యున్నజటాయువుం జూచి సంవ్చాష్టచిత్తుండై 

రృమ్మణ నమ మహీపు త్రితో డ గగనంబున శకెగసీ యతితగిరితగమునంబునం బోవు 

చుండ నయ్యండబన్రే ప ముండు తోడనె మెగసి నిలునీలు మని యదల్సి పమ 

వశే వణనంబాతవాత ేగంబున నతని సుడి వెట్టుచు నొడ్డారంబుగా నడ్డంబు 

నిల్చి పరుషవాక్యుంబున ని ట్లనియె. “97 

. అశనిసమాన బాణుడు మహాత్ముడు రామవిభుండు తీత్సతిం 
బశుమతిం చేసి బల్కీ ( గొని: పాద వాత త్మెవధార్థ మో వయో 

దశముఖ చే టెజు౦గక ముదంబున మానము వాంసబుద్ది వె 

క్క_సముగ మాంసయు క్ష మగుగాలము మ్ర్రింగినచంద మేర్చడన్, 898 

దితిజాధిపబొంధవబల, హితభృ త్యామాశత్యసుతసహితముగ నుపిపా 
సితుం డుదక్ము. శోలిన క్రి శ్రీయహీత మెజు6గక్ విషము. ద్రావి తేటికింజెపుమూ, 

అవిచకుణు లగువుషములు. భువిలో నాతీ ఫ్రీయదోవమున స నష్ట ప్రా 

భవు లై నీవిధమున వా, సవవై రి నశింతే రింత సత్యం బరయనే. 000 

. ఒంటిగ గ నున్నచో రఘుకులో 'త్రము'చేవిని మ్రుచ్చిలించు - కే 
బంటుతనంబు నీకు. గుల పాంసన యమ్మవానీయ కారు కుం 

డంటినం గిన్మ_౯ దిగ గ్యవిశిఖావాతి నిన్ను వధించి నీత ని 

పష్కంటకవృ త్రి వెండి కొనుంగా కిక నిన్ను మనంగ నిచ్చునే. = 901 

. అచ్చుపడంగ నీ ఏగత్కి వచ్చుటయును సీత నిట్లు వంచించి రహీం 
'దెచ్చుటయు విని సహింతురె, సచ్చరితులు రాజసుతులు సంగరథీరుల్. 902 

. కొదునడీం గాలపాళ మురిగాంగ మెడం దవిలించికొంటి వె 

క్కడ జన వచ్చు నీకు దశకంధర పుత్రబలాన్వితంబుగాం. 
దడయక రాఘవుండు నిశితప్రదరానల హేతుల శ్రయం 

బడరంగ నిన్నుం గాల్బు భయడాజినుహి సర బె. త్యునిం బలెన్* 908 

. ధర నెంకటివాం డై నను, దర మెటుంగక నీచబుద్ధిం దాం జేసీనదు 



ఆరణ్య కాండము. ల్స్ర7 

ర్భరదువ్క_రముఫలమును, గుజుతుగం దోడ్తొడం గట్టి కుడువక చనునే,904 

- ధీరుండ నగునీచే నిటు, లారయం గడు నింద్యకర మద్ కృతే మయ్యెం 

పోరాచరితపథం బిది, వీరాచరితేంబు గాదు విబుధవిరో ధీ, 905 

క లోకవిగర్హి త. మగుపనిం 7 కొని కావించునట్టి కలుపాత్తుం డా 

లో శేళుం డైన మేదినిం బ్రాకటముగ నిరియు దక్కి_ బ్రతుకంగలండే. 906 

వ. దురాశ్తా మృత్యు కాలం బునందుం బురుముం చాత్ర వినాళంబుకొటుకు నెట్టి 
కోర ర్మంబు నొందు నట్టిసీతాహారణరహాూపకర్శంబు నొందితివి దీన నీకు మృత్యువు 
సెద్ధించు నేకర్య ంబునకుం చాపానుబంధంబే గలుగు నట్టిక ర్య ౦బు భగవంతుం 

డగు లోశేశ్వరుం డై డె నను గావింపం డని బహు ప్ర శారంబులి నుపక్టోశించుచు 

నంతకంతకుం గోప్తం బగ్గలం బగుటయు నప్పతంగకులపుంగవుండు స్ శీన్రుంబు 

నం బజుతెంచి శావణునివింపున వ్రాలి గజారోహాకుండు మదవారణం" బథి 

రోహించి యాదృశ వ్యాపారనంతుర డగు న_త్తేజంగున వాని నాక్రమించి 

దీశ్లన ఖంబుల విదారించుచు నిశాతతుండంబున వృణంబు సేయుచు “కళంబు 

లుత్పాటించుచు నఖపతేముఖాయుధుం డై వెరడియు బహు ప్ర కౌరంబుల 

నొప్పించిన నతండు బెండుసెడక రోవవికేవంబున నమర ర స్ఫురితోష్టుం డై 
కంపించుచు వె వై చేహిని వామాంకంబునం గ్రుచ్చి పట్టి కరతలంబున జటాయువు 

వ్రేసిన నతండు కడు నలిగి యన్నిశాచరు నాక్ర మించి నిశితం బైనతుండా 
గ్రంబున వానివామపాహువశ కంబు ఖండించ్న నవి కృమ్మణిం బొడమి 

ర రొ క్షధారాన్న పితంబు లై వివజాలావళియు క్త కంబు లె లై నపన్నగంబులక రణ్ 

నొప్పుచుండె ని త్తెజింగున న రావణుంకుజటాయువుచేత వ్రే, వేటుసడి 'తానుద్రాఢుం 

డయ్యును వృద్ధుం డగు జటాయువు. గడవంజాలక చిక్కు వడి యాడు గఆ్ుచి 

శీష్టుంబున వై వె దేహి డించి యతేనితోడ బాహుయుద్గంబునకుం దలప డి ముష్టి 

ప్రహారంబులం జరఇణ తొడనంబుల బడలుపడం జేసిన నవిషీహాంగమపుంగ వుండు 

సనుదీయక రామార్థంబు శరీరాయాసజనకం బై నరణంబు సేయుచునూరా 

uX 

నిన నసమానపరా క్రీము "లె లై నయారాత్షస నాథపథీ నాథులకుం నొండొకసేపు 

దాయుణం బగుస ౦గ్రామంబు చెల్లె నంత నద్దశ గృీవుండు, 907 

దురు రానణు (డు జటాయువుయుక్క.. పక్నపాదంబుల ఖండించుట, చ్రైురుం- 

క, రజీమి మెణయ ఖడ్గము గొని, కడువడి సమరమున రామకా ర్యార్గము పో 

రెడుఖగపతిపకుంబులు, కడంకం వాదములు రెండు ఖండించే వెసన్, 908 

వ, అంత. 909 

కే, పతీవిభుం డిట్లు ఖండిత, పముం డై యసివిలూనపాదుం డైర 
కోతీ తతను( 2 వాలుపటి, యాత్ణమ విసంజ్ఞుం డగుచు నచలం బడియెన్, 

శే.ఇ శ్తెజంగున దుష్టదె త్యేశఖడ్ల, ఖండితపత త్రపాదుం టై కడిని దక్కి 
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పుడమి బడీ యున్నఖగపతిపోలంజూచి, జనకనుత కోక మడరంగం జూలవగచె. 

. మజీయు రావణభుజా చేగమర్షి తుం జై శాంతం బెనదావానలంభుసగిది ని ని సే 

జాం డె పుడమిం బడి యున్న వాని నీల బీమూతే ప్ర కాశకల్పుం డగు వానిం 
డ్ 

చాండురపతుం శగువాని మహోపిర ర్యుం డగువాని గృధ్ర పతి ననలోకించి 

బుగఖా ర్హ యె కరంబుల సంస్పృృళించి శనిని ఫానన యగుజానకి భర్త నుద్లే 

భించి యిట్లని విలపించ. 912 

రుడు సీతౌ దేవి జటాయువును జూచి విలపించుట. చ్రుథాం- 

పరయ చింగళ్యాదిపత్, స్వ రజ్ఞాన మవీ,పరిస్పందనాదిజన్య 
లతృణజూన మిలాస్థలి నరులకు గణుతింప సుఖదుకఖకారణంబు 

_లండ్రు నేం డిట్లు న న్ననురుం డపవారించు కెంతయు నిచ్చటి మృగఖగములు 
సూపంపం జేయుచు సొరిది గుంపులు గట్టి చరియించు చున్నవిసంభ్రా మమునం 

క 

ద్రాణనాథ నాకు వాటీల్లనట్టియీా, వ్యనన మా వెబుం౦ం ౫ వై తి వేల 

నరవ రేణ్య నేండు నాయభాస్యంబునం, జేని నీదుబుద్ధి చిక్క నొక్కా... 91 

నను గావ వచ్చి పాపపు, దనుజునిచే నివాతుః డగు యు ధరణిం బజెనీ, 
యన ముడు పతీంద్రుం డీ డి తనిబుణ మేపగిదిం దీర్పం దగు నీకధిపా. 914 

శాం పహారాజో త్తమ హాక్ఫోపాజలనిధీ హోరామ హాలత్యుణా 

భఘోరారణనిమునందు రాతుసు(డు నకా గొంపోవు చున్నాండు- దో 

స్పారోడారుని వీని జరపీ ననుం జంచత్చి?తి రవ్నీంపచే 

రారే వేగమె వీని క డ్రపడ గే రమ్యకృతు ల్భూప శ్రే 915 

ను.అని యిభ్బాంగీం. గృశించుచు న్యిభుని సునష్టి కృంబుగా( జీతు చుక 

ఘనవృతుంబుల. గాలగిలించుకొనుచుం గంపించుచు నావ్పము 

ల్సినుక న్న్చోరున నేడ్చుజానకిని యోమ్ ద్వర్షదూడామణి ౮ 

నని దై త్యాధముః డుగ్రుం డై పరువు వాక్య ప్రౌఢిం దర్జించుచున్ . 916 

మ. కడిమిం గృమ్మణం గై కొనం దలంచునక్కాలంబున న్సాధ్వనం 

వ. 

బడర న్క్కులం జీశటు బప్సెః బద్తాపుండు ని సే సృెజుండై 

జడతం జెంచె సమిారణుండు వగ 'పాచ్చ న్వీవ క కుండే న నును 
ల్క_డు శోకంబున నీతఠపాటు. గని కిన్మం దూజి రెంకే" విధిన్. gq 

వముజియు సచరాచరం బగుజగం బంశయు నతిక్రాంతనై సర్షికావస్థాన నంబ య్యెం 

బితామనాం౦డు దివ్యజ్ఞూనదృష్టి నాలోచించి డేపశా కార్యంబు క్చోతం బయ్యె 
నని పలికె దండకారణ్థనివాను లగుమహర్షులు నీతానిమి _శ్రేంబున రావణున 

కు వినాశేంబు వా టిల్లు నింక నక్లలోక ంబులకుం బరనుకల్యాణంబు గలుగునని 

గుసగుసవోవుచు నప్పటివై. 'దేహిదురవస్గ విలోకించి దోకిఖంచు చుండిరి యి 
వ్తధంబున రానణుండు రామలక్ష్మణులం జేరొని విలపించు చున్నజానకీని 
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బలాత్కౌారమున నెత్తివొని కీ వ్రు ంబున నాకాశంబున కెగసె నప్పు డళ్లేవి వస్తా 
భరణసువశ్షాంగియు. వీతక శేయవానినియు నె సుడామాఖ్యపర్వతంబునం 

బుట్టిన మెటుంగు చండ డంబున నొ ప్పి.మణియును. 913 

క. కమునీయం బగుసీతా, కవులేశుణ మంజు వీతీకౌశేయముచే 

నమరారి మొప్ప. నప్పుడు, సమారసఖు చేత నీల కె లముమాడ్మి_న్. 919 
"తే, మటియు నయ్యింతిలోహితసురఖి పద్మ 

పత్రములు రావణునిమోదం బడియె నపుడు 

వీతకా శేయపట మొప్పె నాతపమున 

నినమరీచుల చేం దామ్రఘనముపగిది. 920 

AU - చారుతామోస్థంబు చాం చేయకుసు మోపమానసునాసానమన్వితంబు 

పద్మగ ర్భాభంబు వాండర దళనాభిరంజతం బలకాభఖి రాజతంబు 

శుభ గ దర్శనంబు నుంజులకపోలతలంబు దీర్హభోచనసముద్దీపితేంబు 
కనక సృభంబు శృంగారబలాటంబు సలలిత తార కావిలసితంబు 

ణే. నగుమహీపు త్రి తివనన మొప్పారు నపుడు, శోకభరముననొక్కి_ంతసొబగు దప్పి 

పవలు గనుసట్టు ఏ రోహిణీపతివిధమున, శాత్రిల గనుపట్టు నవతామరసముపగిదిం 

బే మజియు, నీలాంగుం డగుచె జ శ్యనరునియంకి 

మున సువర్ణాంగి యగుమహీపు త్రి యు ప్పె 

విమలకాంక్ శోభిల్టునీలమణి నాశ 
యించినవినూత్న కాం చన కాంచిషోది. ఫి 

తే, వెండియు వెడంద కాటుకకొరడపగిదిం గ్రాలు జేవారియంకభాగమున దీ ప్ప 
_ పేమభూనణ యగునమ్మహీజ యొ ప్పె, మేచకాభ్రంబుచెంగ టమిం చుబోలె. 

ధ్రుద్దు నీతా దేవి ధరించి యున్న పుష్పాభరణా గులు పుడమిం బడుట. శుుం 

క దోపాచరుం డాజానకిి భూవణఘోవమున నలె బుమ్మ_రవీథి 
న్ఫీషణముగ శంపానిర్ధోహాయతఘనము కీయ నకుంకిత లీలన్, 924 

చ, గుజుతుగ నమ్మహీతనయకొప్పునం జుట్టిన మంజుపుష్పముల్ 
నురకుధరంబుమె పె బడెడుచుక్కలకై. వడీం గొన్ని యన్ని ఈ 

చరుపయి వ్రాలె వాలె వరుస న్మ తి కొన్ని మహీతలంబు వె. 

గర మవివేకి మొన దళకంపయశగకునుముంబులో యనన్, 925 

"కే, నుతీయు నద్దేవికాంచనమణివిచి శ్ర, నూపురము మింట నుండి మనోజ్ఞ ఫణితి 

మధుర ముగ్యమైో,యుచునుదటిన్మండ లంబ్బుపగిదిరయమునధ రణి వై వె (బడీ యెనపు 

క, తరుపల్లవకోభిత యగు, ధరణీనందని వినీలతనుం డగురాల్రిం [డు 
చరుని వెలయించె నప్పుడు, కర మరుదుగ హేనుకత్యుగజమునుబోలెన్, 927 

శ. త్వరికగతి చేగుతేజి న, వ్వరవర్ణినిదీ స్పవహ్నివర్లవిచిత్రా 
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భరణము లిల వ్రాలె నభొం, తీరమున సంతీణ లై నతారలమాడ్డిన్-. 
కే, చంద్రుచం ది క గతి నొప్పు జనకపుత్రి, 

హారధార కేదియ స్తనాంతీర ప్ర 

గళీత్ర యె యుర్విం. బడియె నక్కజముగాంగ 

గగనమున నుండి పడ్ యడుగంగం. బోలి. 

వ. ముజేయు నానాద్విజగణయుతంబు లగుపాదపంబు లుత్పాతవాతాభివ 
బులె విధూకా గంబులచేత వై చేప కభయంబుందెల్పిన భ్రాప్పుచుండెం 
లాకొరంబులు విధ్వాస్త సకమలంబు లై విత సమానవిహంగ ముంబు లై మరా 
మైనసఖంబో లె వై దేహీ నుశేశించి తవేయదుర్ష శాదర్శనంబువలన సం 

నిశ్నాపసంబు లై 3 “దుకఖంచిన ట్లుండె సింహ వ్యాషఘ్రమృగ ద పంబులురావ 
డౌారాత్త్యంబునకు నార్టోశించుచు నిలిచినచోట నిలువక రావణవివ 
రోషంబేన ఛాయానుగశ్రంబు ల పరువెత్తు చుండెః బరగ్టీతంబులు జల 
తా శ్రుముఖంబు లై శృంగంబు లనుసముచ్చి? తభుజంబులు గలిగి గుహావ్చు 
బుల  మొటు పెట్టిన ట్లుండె దివాకరుండు దీనుండై. నిష్ప/భుండై. పాండర 
డలుం డయ్యె నపాంనులాశీకో వణ యగువై చేహి ని రావణుండు మ్రు- 
కొనిపోవ్రచున్న వాడు లోకంబుల ని నింకనార్దవంబును నాన్ఫశ ంస్యంబునుస' 
బును ధర ౦బును లే దని సకలభూతంబులు గుంపులు గట్టి 'పెక్కు చందం: 
విలవీంచు చుండ మృగవోతంబులు దీనముఖంబులై 7 చావ్పపాతావిలేక్షణ 
లైననయెనంబుల ఫారెసాలెకు సీత నవలోకించి రోదనంబు శే సెయుచుండె ౭ 
లక్షణా గచున కాంత చేతధరణీతలంబు నవలోకించుచు బహు పృకారంబుల 
వించుచు రావణాంకగత యె గగ నంబునంజనుచున్నజూ నకినవలోకించి వన 
లాకంపిత గాత్ర తై ది రావణుండు వీతనవ పహారించుచుండ జరాచరం బగులా 
బంతయు మానస సంతో భచలితం బె నకమలాకరంబు చం దంబునం జూప: 
_కైఆంగున దు రాత్తుం డగు రావణుండు సమాకుల శేశాంతయు విప్రమృష్ట€ 
యు నగువై చేహి న నపవారించి యాత్మవినాశంబుకొ అకుం ద డన పాలమృత్వ్యు 
నొనిపోవుకై వడీ నతిత్వరితగమునంబున నాకాశంబునంబోన నప ప్పుడు శరీర 
వడంక మొగంబునం బిజు చమట గ్రమ్ధు దేర దీవచందంబున నశల 
నుచైృెర్నాదంబున రోదనంబు సేయుచు రామలవ్షణులం జీరుచు ది! 
లాలోకించుచు వన బేవతలం బేర్కొనుచుం దనచురవస్థకు దె దై వంబుదూ ౪౨. 
రోవరోదనతామ్వాతీయె యలుకవొడనినచి త్తంబున నమ్మహీపుత్రి, రాః 
నుద్దేశించి యశని పాతకల్పం బై నదారుణ వాక్యంబుల ని టనియె. 
ధలు. నీతా దేవి తన్ను బలాత్కాకము గా నె త్తికొనిపోవువాపణుని దూలుట. వుతం- 

క, రి దురాత్మ క మళత్ప్చతి, దూరంబున కేగి యుండ దోొంగిలి నను దు 



ఆరణ్య కాండ ము. న్91 

ర్వారోద్ధతి. గొని మూగతిం బాజుట కయొ సిగ్గుగాచె పరికింపంగన్. 981 

సీ శాం చనచిత్రమృగంబు వచ్చుటయును రహి మిజు. దత్ప కి గ వాణబుద్ధి 

నాకు బుట్టుటయును నరనాయకుండు దాని ఫొలుపారం బట్టి కేబోశుటయును 

వికృతనినాదంబు వినవచ్చుటయును దోడనె లక్ష్మ్యణుండు పోవుటయును దలంప 

నిపుడు నీవూయగా నెజింగితిం గాకున్న భిమండ్ టై. వచ్చి పిదప నింత 

శే, పనికి. బొత్తువె నీచాత్ర పశ్నీ నాభు, నధికవృద్ధునిం జిరజీవి నాహవమున. 

గడీమి నిటు మన్నిమి త్తంబుగా వధించి, తరయ నిదిబంటుతనముగా దసురనీకు. 

చ. పతి కడ లేనిచోటం బరభామను బల్మీ గ్రహించి వోవు కే 
చతురత నీపరా క్రనుము సత్త్వము సర్వము డెల్ల మయ్యె ౫ 
రాత మగునీచకృత్య మొనరించుట కెంతయు సిగ్గుగాడె కు 
త్పితున కిహంబునుం బరము చేకుటు నే రజనీచరాభమా 938 

తే, కడిమి రామలక్ష్మణుల సం గ్రామమందు 

_ మెచ్చుగ జయింటే ననుం సోని తెచ్చి తేని 
యపుడు నీశౌర్య మది గొనియాడ నచ్చు. 

జారమునం గొని తెచ్చుట శార్య వుగు నె. 984 

ఉ. ఎక్క డిస చత్త్వ మేటిచల మెక్క_డిశ "ర్యము బుద్ధిహీన నీ 

వక్క_ట మేటిరక్క_సుల కందు “కే క్రి య రాజ వై తిని 

న్నెక్కు_(డుగాగ శూరవరు లేకి యం బాచి రి యిన్ని నాళ్లు నీ 
వెక్కడ నన్ను బల్మిం గొని మేసుట యెక్కడ రాశుసాధమా, 98 

న. దురాత్తా కలనిందాకరం బై నయీోదుమ్మృతకధం జబాచరించి రామభ యం 

బునం బాజెద వేను యువతి నగుటవలన నివారించుటకు శక్యంబు గా కున్నది 

_ శూరుండ వేని యొక్క_ముహూ ర్హంబు నిలువు మ క్షైన భవదీయవికృమం బెల్ల 

వారికీ దెల్లం బగు నన్ముహాత్ముల చతువ్పథంబునం బడీ ద్రతికి పోవంబాలమవ్ర 

వివాంగమంబులు దీ _స్పవహ్నిస్పర్శనంబునుంబో లె నద్దివ్భపురుషులశరస్పర్శనం 

బుసహించుటకు యమాదు లన సమర్ధులు గారు నీవు బుద్దిమంతుండ వై జీవితం 

బులకు హితం బచేశీ రచి నన్ను విడువు ముట్టు సేయ వేని మత్సధర్భ ణరుష్షుండై. 

రాముండు నిన్ను నాశంబు నొందించు  దానంచేసి నీవ్యవసాయం బంతయు | 

నిరర్భకం బె చను విబుధ సమ్మతుం డగురామునిం బాసి యొక్కనిమిపషం బైన 

జీవింపనే రునె నిర్థ ఎ్రణుండ నగునీకుం జరకాలంబు లంకావాసంబునుశుభంబు 

ను గలుగనేరదు ముమూర్షు లగువారికి. బథ్యునాక్యం బసవ్య్యూం.బె యుండు 

నాసన్నమరణు లగువారు మృత్యు గను స్తు లై విపరీతకర్మంబు లాచరింతురు మ 
త్కారణంబున నీవు దుర్నివారం జై న కొలవాశంబునరో గట్టువడితి వింక నెక్క 

షష 
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డికి? బోయెదన్స శీఘ్రుంబున హిరణ్య య వృతుంబులను రుధిరవాహీని యగువై 
తరణేనదిని భీమం చనయసిసత్ర వనంబును ద ప్పకాంచనపుప్పం బై. వై వై డూర్య 
ప ప్రవరచ్చదం బై "జ హౌలాయసకరటకచితం బె బై యొప్పు శాల్ము లీపాదపంబును విలో 
కవ నదియుకుం గాక. 986 
రోగా రుడు మోవాంబున, బాగుగ వివ మానినట్లు భ ర్తకు నీ ప్. 
లాగున నహితముం జేసితి, వేగకి భువిలో? జరించె దింకం  గుకలివై. * 987 

చ. ఒక నిమిషంబులో. గబన నొక కండె యొవ్వండు వజృకల్పసా. 
యకములచే? జతుర్లశస సవాసనిశాటులం ద్రు, ద్కుంచె నట్టేయ 
'చ్రుకుశేలు? డు గ వీర్యుః డగురాఘనవుం డిష్టసతి న్స కించి త 
క్క చనినట్టినిన్ను. బటుకాండముఎ న్వధియింప్ | కుండు నే. 938 

న, అని యతాదృశంబు లగు దారు ణవాక్యుంబుల గర్హించుచు నమ్మహీపు శ్రి త్రయ 
_ శోకరోవంబులు మనంబున ముప్పిరినొన నానాప ప్ర ఏ కారంబుల విలవించుచు రా 
వణాంకగతయె వడంకుచు నంబరంబునం బోవుచో నొక్క యెడ. 989 
రుడు సీతా జీవి యాభింణంబువ నాాటలూా6 గటి వానరులయొద్ద వెచుట. ర్రైర్టుం- 

చ. ఒకధరణధరాగమున నొపె ప్పడువానరపంచకంబు త్త 
ప్పక పరికించి జవ స్రమణిభర్య మయాభ రణంబు లు త్రీ 

యకమున గట్టి నాదువిధ  ంతయు రామునితో ఇ వచింత్రు గా 
క కరుణ నంచు నెంచి గుజిగాం బడవై చెం దదంతరంబునన్. ౨ 940 

ఉ. ఆవిధ మించు కై నను దశాన్యుం జెలుంగక సంభ్రామంబునం 
_ జోవుచు నుండె నంత దమముంగలం బక్షసువర్ల గృభూమణ 
= శ్రీషిలసన్న వీనమృదు చేలము గన్లొని యక్హు 3 ర్తి యం 

శ్రే వడి మింట చేగుధరణీనుతం నన్లాని రావలీముఘుల్. _ 9411 
వీ. రాత నేశ్వకుం డి క్తెజంగునం దనపాలిమృత్యువునట్ల మహీకుమారి 

. వడి నెత్తికొని ముదం బడరం బంపను దాటి నదులు వనంబులు నగము లంత 
_ నంకం జూచుచు వి విశిఖాసనచ్యుత మె మైనకాండంబుకై వడి గగన విధి 
లంకాభిముఖముగా లశథ్నీంచి చనిచని తిమిన క కృకనుకవి _స్తీర్ణ మైన 

కే. వనధిం గన్లొని దళకంధరునకు దీనం, జేటువాటి్లు నని యెడ్షుసిదవరుల 
పలుకు లలిఘోరభంగి వీనులకు. బొలయ, నురుజవంబున నయ్యోబిను శ్ర తరించె; 

ధ్రుద్టు రానణు(దు నీత నె త్తికొని తనయంతేగిఫ్రకమున కరుపటు. శృుశుం- 

వ అప్పు డవ్వీరుణాలయంబు సంభ్రమంబునం బరివృ త్తతరంగంబును రుద్ధమిన 
_ ముహోరగంబు నై యుండె రావణుండు పయోదధి ను త్లరించి భుజంగిభంగి 

_ వివేక్టమానాంగి మె యెనజానకీం గొని విభ కమహాషథం బై నలంకాపురంబుం 
ప్రవేశించి సంకూఢ ద్వారబవాళ ౦బె బై నయంత॥పురంబులోన కిం జని మయుర 

ర్న శ 



ఆరణ్యశాండ ము. 59కి 

జాసురి యగుమాయనుం బోలె కోకమోపహపరాయణ యగువై. "జేహి నచ్చట 

డించి రాశ్షస్వస్ర్రీల ననలోకించి' యి ట్టనియె. 948 

శా.నాపుణ్య్యాతిశయంబున౯ా దొర కె నీనారీలలామంబు విరా 

శేపార న్వినయో కి చేమణిక నెంలే వీ త మన్నించుచు 

నే ప్ప స్కెపు న్లాపును దివ్హుభావణనుణి కి ౫ంహోమాలార్టింబర 

వ్యాపారంబుల నాదరించుచు మువం పారంగ రత్నీంపుండీ. 944 

వ, నుణియు నెవ్వ లేని కానం౦బునం గాని యజానంబునం గాని య, ప్రీయవచనంబున 

నిచ్దేవికి మనళిశేదంబు సం పాదింపుదురట్టి వారు | పాణాంతం బైన మదీయదండంబు 

నకుం బాత్రు లగుదు రిక్కా_రతను బుహీమండు గాని యువతీ గాని నాయాజ్ఞ 

లేక విలోకేంపం గూడ దట్లు జాగరూక శై రశ్నీంపుండు. “915 

చ. అని నియమించి వెండియు సురారి హాజారముం జేరి యింక నే 

పని యొనరించువాండ నని భావమునం దలపోసి మాంసభో 

జనుల. బరాక్ర మాధికుల శేలనిభాంగుల భూరిసత్తు గీలకొ 

దనుజుల6 నోరదటం గని మనంబున నిట్లని సర్కె దీరతన్, 946 

ఉట. మూానితబాహుశె "ర్యు అసమానబలు ౨రదూపషుణు లుల 

శ్రీనిధు. లొక్కమానవునిచే వాతులై రి బలాన్వితేంబుగా 

మానుగ పాసవాదిసురనుండలికిం వౌరరానియాజన 

స్థానము సర్పరాశుస విశాల మశాతుస నముయష్టి వింటిశే, 04 

అధ్దుదు రౌవణుం డెనముండ్ర, రాతుసుల జనస్థానంబునకుం బంపుట. శుభం 
WU 

చ అనుజునిపాటు నేను వినినప్పటినుండి యహార్నిశంబు రా 

మునిపయి నాత్మ లోం గినుకం బూనితి నేకి క్రియ నైన వైరినా 

శన మొనరింప కున్న నింక సన్లుతి గంటిక్ ని నిదవచ్చునే 

యనుపమసౌఖ్య మబ్బునె న నుహాసురరాజన్టపదరబు నిల్చునే. 948 

చ, అరివిజయార్థ మే నిపుడు యత్నము బూనితి భీతి దక్కి సు 

స్థిర మగుపౌరుషంబును విశేవబబంబును సంశ్ర, యించి ఛీ 

కేరముగ నెల్లవారు బలునై దువుల ; న్హయినే నెసి మూరు సం. 

గరమున కింక నాయితము గండు పరాక కృమదుర్నివారతన్ 949 

వ, సంగ్రామంబున రిపుం. డగురాముని వధించి ధనంబు న నధిగమించిననిగ్ధనునిపగిది 

చేను సుఖంబు నొంబెద నిది నుదీయనిశ్చయంబు మిరు సురసంగ్రామంబు 

లందు బహూుసప ప్ర కారంబుల నాజి లేజి యున్న న్నారు ముళ్లోక ంబులందు 'సూకసా. 

ధ్యం 'బెద్దియు ఏ ేదు మో తెజం గంతయు నెటింగి కాజ యిక్కా-రంబునకు ని 

యోగించు చున్నవాండ నస చీయనొసనంబున మగు కొందజు తగుసాయం 

బు6 గూర్చికొని రామనళూన్యం బె చై నజనస్థానంబునకుం జని యప్ర, మాదులై 
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గరిక గోవీనాథ రామాయణము 

వే 

em 

ed. 

రారులతుణులనృత్తాంతం బరయుచు నజ సృంబును దద్వధంబునందు. గృత 

ప్రయత్నులరు గండని పలికి బలవంతు లగువాకి నెనమండ్ర రక్క_నులం బంచిన 

చు దశ గీ గ్పీన్రునిశాసనంబునం బ చ బ్రచ్చన్న 'వేవు లై కీ్టురబున జనస్థానంబున 

కుం జని రంత రావణుండు వై జీషా హాం దనకు దక్కి నదానిం గాం దలరీచి రాము 

నిగ నై రంబు సంపాదించి బుద్ధివై* పరీతర్ణింబున 6 దన్నుం గృతకృత్యునిం mc 

నలం చుకొనుచు. గామవాణపరవళుం డై యచ్చట నిలువనొల్లక రయంబున 

రమన్గిం బె నయభ్యూుంతీరమందిరంబునకుం జని యందు, 950 

. కనుంగవ నశ్రుబిందువులు గాజంగ నేడ్చెడుదాని రాము బే 
రని విలవించుదాని వగ గూరినచి త్తముదాని దైన్య మా 

ననమున దో౭చుదాని హరిణంబుల? “బాసిన తేడిపోలె ఫీ 

తి నడలుడాని రాఘవుని దేవిని జూనకిం గాంచె జెళ్చెరన్. 951 

మణి యును, 952 

. గురుతరవస్తు భారపరికుంఠిత మై ఘనమారుతావాతి 

నిరిగి మహోర్మ వంబున మునింగన నావయుం బోలె కోకసా 

సరపరినుగ్న యొ మిగుల గాక్చివీ యాస్యము వాంచి శాషపదాం 

శరగతశంబరా ౦గనవిధంబున భీతిలుదాని చెంతయున్. 9558 

సేన నలోకించి పాపాత్తుం డగురావణుండు వదన వాణమోహీ తుం డై మెల్లన 

పసర్పించి బలాత్కారంబున న ద్రేవిం దోడ్కొబని కాంచనవిచిత్ర సోపానం 
సు తచ్చి త్త తంబు వడయుతలంపున ని నిట్లనియె. 954 

రురు రానణుండు జానకికి. దనఫాగ్యము6 జూపుట. రుద్రం 

రమణీయ పహేమతోరణము విచిత్రసోపానంబు నవరత్న భాసితంబు 
నానాపత త్తొసన్నాదితంబు న వేందుకాంతకుట్టిమ బేశకల్పితంబు 

నారీసవా సృసంవారంబును మనోజ్ఞ సురదుందుభిధ్వానశో భితంబు 

హాటకనుణేసాధహర ర్యష్టసంబాధంబు శోక పాశినిశా ంతీసన్ని భంబు 

. దాంతరాజితస్ఫాటిక తాపనీయ, నీలపురుజో పల _స్హంభనిరితేంబు 

నగుచు నవరత్న ఖచిత మై మె యలరు చున్న,డంబుజాశ్నీ మదంతీగవురంబు కంక. 

“తరుణి యిచ్చటి దాంతిక తాపనీయ, హోరివిద్రుమురచితగవాత ములును 

పేమజాలకపరివృతహీర ఖచిత, సురచిరమనోస్ల జ్ఞ భిత్తులు చూడు మబల, 956 

. కాంచనవిచిత త్రభామిభాగములురుచిర,మా కవితా నములురత్నమండపములు 
దీరి కలు పద్ది నులు మణిదీ _స్పదివ్యి, భవనములు శయ్యలును జూడు పద్య నేత్ర. 

. ముప్పును చోల్యముకా రుజయు మూఢథతీ లేనిఫనా క (క మోన్నతు 

ల్యుప్పది రెందుక్ ట్ల్రబంముఖ్యులు 3 దైత్యులు యావసోధికు 

ల్లప్పక న నృజింతురు ప్ర ప, తొప మెలర్నంగ వారిలోన నే 



ఆరణ్య కాండము. ర్రిర్ 

నొప్పుగ నొక్క రొక్కరికి నొకొ_క వేవుర నిల్చి యుండుదున్ . 958 

ఉ. నాదుబలంబు రాజ్యము ధనంబును నీయదిగా. దలంచుచు 

న్లాదన కీవు ప్రాణములకంకె గరీయసి వౌదు గాన నా 

'కాదర మొప్ప భార్య వగు మంబుజలో చన దేవై త్యవి. 

దార్టిధరనుందరీముణుల కందణి కిశ్గ్టరి నయ "'దెంతీయున్ 0509 

క, నావచనము విని బుద్ధి, ప్రావ్ణ్యము మోజు నన్ను భావజసుమబా 

ణావిద్ధునిం గాకుండలం గావు నున్నుగ హముం చేని కాతర నేత్రా, 960 

శే, ఉదధిము ద్రితేమై శత్రయోజనం౦బు, లాయతము గల్లీ వరుణశ క్రాదులకు న 

గమ్యమై లంక యనువేరం గ్రాలు నిది మ, దీయపట్టణ మాత్ దీని గంటె. 

క, నరసురవిద్యాధర ఖే, చరకిస్నరయత సిద్ధ సాధ్యాదులలోం 

బరికింప నాకు జోడొ, క్కరు. డై నను లేండు ముజ్జగంబులయందున్. 962 

ఉ. మానవు డల్ప లేజు. డవమాని తపస్వ్పియు రాజ్యహీనుండు 

ప్ర్నుంయు దుర్విభావు. కవినీతుండు నీమగ. డట్టివాని పై 

మూనిని మోహ మేటికి సమానుండ నన్ను భజింపు మస్థిరం 

జాని కదా పశంతులకు యానన మంతీయు నాొంటినాంటికిన్ . 968 

ఉ, రాముని. జాడ గోరకుము. రాజముఖీ యిక నెట్లు రాలణగలం 

డామనుజాధముం డిచటి కాశుగ మెట్టులు కట్టనోపు ను 

ద్దామగ తిం బ్రదీ_ప్పశిఖదారుణహేలిని బోలె నాకడ 

_ చ్చేవము నొందియున్ననినుం జేకొన నేక్రియ వచ్చు నానిక్న్ , 961 

క, సురలైన నిమ్మహోపురిం, జొర వెజతురు రాము 'డెట్లు చొరంగలం డీయ నీ 

_  వెటవేల నాదురాజ్యము, గజీతా నీసామ్థుగాంగం గై కొనుము రహిన్. ౪63 

“లే, భవనములయందు. గల మముబ్ో (టి సత్త 

నంతు లగువారు దాసులై వలయు పనులు 

సేయు చుండంగ రాజానభిమీ_ క్త వగుచు 
వనిత ననుం గూడి సుజయింపు మనుదినంబు, 966 

కే, వెలంది నీవు చేసిన పూర్వవృజిన మెద్ది,గలదది యరణ్య వాసంబువలన సమ సెం 

బొలంతిరో యింక నీపూర్వపుణస్ట్థక ర్య, ఫల మను భవిం పుమిచ్చట. బంక జూడు, 

క ఇన్నాళ్లు కాననంబునం బన్నుగణ దప మాచరించి బడలుటకు. దుడి 

న్నన్ను వరియించి సుఖసం, పన్నత నొప్పుటయు నీకు పలమగుః గాదే. 968 

కే, అంబుచేతుణ తొల్లిమాయన్న యిన, ధనవిభుని ఘోరసంగరంబున జయించి 

'తెచ్చినట్టి పుష్పక నామ జేవయాన,నిదియె చూడుము కామగం బిదిలతాంగ్, 

“కే, చందన మలంది తెంబూలమందిదివ్వ; భూ షణంబులందాల్చియీ పువ్పకంబు 

నందు ననుం గూడి నలసినయట్టు నీవు, సంతతంబును. వివారింపు చండ్రవడన. 
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క 

. ఆనరలోకపాలకున క నుతుండు మహాభుజుండు స 

విమెలాంబుజంబుకే వడి, రమణీయం బగుచుం జూల రాజిలు నీయా 

స్యము మురువు దక్కే యున్నది, కమలేతణ వగపుచేతం గంవినకతనన్. 971 

అన విని జూనకి దళరం,కనిదుర్వ చనముల కడలి తోరవుశోకం 
బున నేడ్చెం గనులనశ్తులు, చి చినుకల బటాంతమున మోాముంబేర్చి రయమునన్., 

= ్రమ్మెయి ఘనశో కావేశమ్మున విలనించు చున్న జనకకుమారిం 
గ్ర మృ్మణం గనుంగొని కావువ, శమ్మున ని నీట్లనియె ర్మాత్రిచరుం డాతురుం డై 978 

. సన్నతగా త్రి యింక గడుసంభ ము మేల 'విధాత యీసేతి 

న్నిన్ను సృజించి నాకొణకు షప చేటికిం దప్ప దింక నీ 

యున్నతీపాదపద్దముల కు త్రమభ_క్లి నమస్కరించెదం 
బన్నుగ నన్ను౭ బ్రోవు మిక వళ్యుండ దాసుడ నైతి నెంతయున్. 974 

సరశరవీడితుండనయి సారెకు నే నిపు డన్నమాట లో 

కరివరయాన నీచములుగా మది నెంచకుమా త్రిలోకసుం 

దరి వగునీకు వందన మొన ర్చెను గాని దశాననతపా 

చరవిభు. డెన్నం డేని మొకచానపదంబులు వ్రైల ముట్టు నే. 97న 

. పరలో ధర ర్రభోపభ యమును సిగ్గును, విడిచి యింకో గారనింపు నన్ను 

నెలత వుచేకు "దె దె వనిష్ష్టంద మోబంధ, మార్గ మగుట దప ప్ప దడలవలదు, 976 

- శతముఖముఖ్యు లెన్వని ప్రసాదము గోరి సమగ భ_క్టి సం 

తతము భజింతు రట్టిఘన దై దై త్యశిఖామణి మైనరావణుం 

_డతిశయ భంగి వండ విన దయ్యయొ యెంత ఏవేకహీన యీ- 

సతి యని విన్నవారు "నలి. జూట్ వేటొకరీతిః బల్కీ నన్, 977 

. అని బసాప్ర 'కారంబుల. గందర్పుృదర్పనోచడుండు గావున మెమటజుచి కృతాంత 

వశగతుం క నై జేపిూం దనసొమ్ముగాం డలంచుచు దురాలాపంబు లాడు చున్న 

రానణుం జూచి  యనేవి భయంబువిడిచి వాని. దృణంబునకు సరిగా భావిం 

చినతెజం గెటింగించుకరణి నొక్కతృణఖండంబుం జేతం బట్టుకొని శోకావే 
శంబున ని నిట్లనియె. 978 

చ్చురు సీతా జేవి రావణుని నిరసీంచుట, త్రుతం- 

దాగుణచాసచ్యుతవి, స్ఫారశ రానలవిదగ్ధ శాత్ర, పకులకాం 

'తారుండు దకరథుం డనంగా, ధారుణినరుం డొప్పు సత్యధర్యొజ్జ ప్రలుం డై జై. 979 

న్లానిత బావుకౌర్యుం డసమాంనబలుండు జగత్ప/నిద్ధుం డ 

మైనను డబ్దలోచనుం డవాస్క_ర ఇ "వేజుండు సత్యవాదీ పం 

చాననవిక్రముండు గ్ల6 డార్యుండు రాము. డనాం ద్రిసిద్దు(డై + 92980 

హరునకు నుము కై టభసం, హరునకు రమ వోలె నమ్మహోరాజకులా 



ఆరణ్య కాం డ ము. శీర 

భరణ నముగురాఘవున కే, నరయంగా ధగ్మపత్ని నగుదు సురారీ. 98] 
ఉ.దోస మటంచు. జూడ కిటు దొంగిలి సన్లాని తెచ్చి తీవు దు 

ష్రాసుర యింక మద్విభుం డహర్చతి తేజు. డ మోఘవీరుర్దిం డా 
యాసము దోంస కుండంగ ఖరాసురునిం బలె నిన్ను లోకము 

_ల్బాసట యె కడంగినను బాణహళతి నరం గూాల్చ.కుండు నే. 982 

ఉ, రామునిసాయకంబులు తరంగము లాపగగట్టునుం బలె 

తే, 

న్నీవుము గాంగ నీతనువుం బెద్దయు బ్రద్దలు వాపు చుండ సు 

త్రానువిరోధి త్రీ వ్రు c డగు'తాస స్ట్యనిజ ఘజగంబుం బోల నా 

రాముని చేతం ౫ లెదవ్రు రానణ స తపము ఏటింబోవంగన్. 988 

. దనుజాధోమ నీఇెప్పిన, యనిమిషరిపు అంద తాజనాధిపు,మో,లం 

బనివెడ్డి నిర్షగిము లగుదురు, వినతాసుతుయ్రోోల నున్నవిషప్టణులగతిన్ . 954 

.మును నీచే నని.నోడి పాజినమరు న్మఖ్యార్టామర క్ర! శిత్రో 

నెనంగా' జూచితొ రాఘవప్రవరు నయ్యి వ్య్వూకువంతేం ద్రు డా 
రష్టనుతుం డుర్వి భవద్వానాకనకరుం డై డై పుట్టి ని న్నాజిలోం 

దునుము న్నిక్క్్మము యాపబద్షపళువుం ౮ దున్వ్తాడుచంవంబునన్. 985 

ఢి 

ఆరఘునాథుండు ఘనరో,పాకుణితాతులను  జూచినంతచె నీ వి 

ద్ధారుణి నీత కకాలెద, వారయః ద్రిపురారిచే ననంగుండు. బోలెన్. 986 

. అటుగాగ యమ్మహాత్తుని, : పటు వొణపథంబు నొంది బలఏర్యసము 

తృటతను బ్ర తైకితి చేనియుం, గటకటంబడి యోడి పాజంగబను నృశంసా.937 

 వ్రినవిధథులు గతులు దప్పిన, వననిధు లింకినను పహూవ్యవహూ. డాతన మె 

రునగము విటిగిన రాముడు, నినుం బొరిగొన శేల విడుచు నీచచరిత్రా 9566 

. చెలలగ్ యొనవ్వాండు జలధి శోవింపం జేయు 

జం దు నెవ్వోండు పదం గూల్చం జాలు ధరణీ 

నట్టి వండు వీశ్రను విడు న నెగుమాటం 

జెప్ప ఏన నిది మిగుల నచ్చెరును గాడే. 989 

దనుజాధము ననుం గొనితెచ్చిన యప్పుడె నీదుసిరియు జీవితకాలం 
బు నళించె యశము చెడె లం,క నిజంబుగ విను మనాథ గాం గల దింకన్. 

. అనఘుండు మద్చోభుండు చరితార్థుండు రాముడు దండకంబులం 

దనుజసపోయు. డై నిజభుజాంచితే వీరము న్యాశయించి నె 

మ్మనమున శీతి దక్కి. బహూుుభ౦గుల6 ది ద్రిమ్మరుచున్న వా౭డు త్ర — 

స్హ్రనళరవృష్టి. ! నీబలము గర్వము వీర్య మడంగి పోవే. : 991 

నాధున్గెన బాసి యున్నచో నన్ను నీవు, మచ్చరంబున ముచ్చిలి తెచ్చి తిట్లు 

దానవాధభముయిది శుభోదర్క ముగు నె, కడంగినీవంశమునునిన్ను.గాల్బులా 5, 
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శే, 

నే, 

= రాజహాంసను గూడి య 

కాలనిర్మిత మై భూతీజాలములకు, హాని యెప్పుడు సమకొను నపుడు కార్య 
మందు. గాలపశంగతులై మనుజులు, కీడు మే లని యించుక మాడ ేరు.998 
అట్టి కాలంబు నీకు సంప్రాప్త మయ్యె, దనుజపాంసన నాకతంబున సమ స్ప 
రాశుసక్షయ నుయ్యెడి రాముచేత, నమ్ము నావచనమ్ల్హు నిక్కమ్ముగాంగ. 994 

రామునిసతి నథునే నీ చే ముట్ట నశక్ళ నైతి శ్నీతి స్రుగ్భాండా 
ద్యామండిత మగుసన్న్మఖ, భూమియు జండాలు వేతం బోలె దురాత్తా. 995 

శాంత మజ్జ 

వషండములయందు సం క్రీడ సలుపు వాంసి 

ముజియు. దృణపండగత మైన దుద్దురంబు. 

గాంచి యెభ్ళంగి మమతం గావించు నీచ. 996 

. రాముని వై భవజితసు, త్రాముని ధర్మ, కాభిరాముని సుగుణ 
సోముని. బాసి నయనిదూ, రా మహి ఫొకనిమివ మైన బృతుకంగల నే, 997 

_పొసంగ నుషకోశమలీ, మస నె బ తుకంగవలెనె నునుజాశన న కుర్ర య ఆ 
న్నసమునం గట్టినం గట్టుము, వెసమ్రింగిన మంగు మేను విన నీమాటల్.998 
అని. యీాగతిం శ్రోధంబున, చనుజకులాధమునిం జూల దారుణవాక్థం 
బున దూణ నాడి య క్రులు, చనుబేరంగగ నూరకుండె జానకి యంతన్. 999 

రాసణుండు సంవత్సరములోపలం దనమాట కొడయిడకున్న 6 జంపింతునని కీభను బెదరించుట. 

ర్ సురకంటకుండు మైథిలి, పరుపో కుల కలిగ మరల బంధురకోప 
స్పురితారుణాతుం డై థీ, కరరవమున నిట్టు అనియెం గటము లదరంగన్. 1000 

- పదిరెండు నెలలు నోశర్చెద, ముదితా యక్కాలమునకు మొనయకయున్నం 
విదప నిటం జబాచకులు ఖడ్గ భారం గోయుదు రనేకఖండంబులుగాన్. 1001 

అని పలికి ముజియు రావణు, డనుపమకోపమున రాత్సాంగనలం గనుం 
గొని యెట్టులైన మో రీ, వనితామణి దర్ప మణంపవలయుం జుండీ, 1002 

. అనిన నట్ల కాక యని రాతసాంగను లతిభయంకరాస్య లగుచు మోడ్చుం 
"ేలుదోయితోడ. జాల( బంటవలంతి, కూంతు చుట్టుముట్టుకొనిరి యపుడు. 

ఇకుమ్లుజు రావణుం డసురకాంతల. గన్లొని మోర లీపీడ 

నృమ్మతితో నకోోకవిపినంబున నుంచి సమ్మగృభ క్తి ని 
త్యమ్యును బ్రో చుచు నృవావిధ ప్రియభావల నాదరించి నా 

సొమ్ము జేసి సమ్మదము చొప్పడం చెండు గజాంగనం బలెన్. 1004 

గ్ చ కు న బుడమి ‘ యప్ రవ వ పా వ, అని యిట్లు రణఫఘాతంబునం బద్చలువాజి నిట్టట్టు చలించుచు నా 
పించిన నయ్యసుర్యక్ర్రిలు వై దేహి నచ్చటం బావికొని సర్వపుషృఫలో వేతంబు 
ను సర్వాభిలమతపదార్థ ఫలవృతు విరాజితంబును సర్వకాలమదమ్భుగపథీ, నిమే. 
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వితంబు నగునశోకవనంబునకుం దోడ్క్క,నిచనిరి యి త్రెజుంగున నమ్మహీపుత్రి, 
రాతసీ వశంగతయె వ్యాఘి)నుధ్యింబునం జిక్కీన వారిణిచ ందంబున * నడ లుచు 

భయకోకంబులు 4౩ మనంబునం బెనంగొన రావముచం ద్రుని దె వతంబుగా6 నలం 

చుచు నననస్టీపరాయణ యై యుండె నీక్కడ దండకారణ్యంబునందు. 10౧5 

రుడు రామునికి దుర్నిమి కము అనపడుట  ధ్రైత్రుం- 

. కపటమృగస్వరూపుం డగుకల్భప.చిత్తుని దాట కేయుని౯ 
విపులశరంబునం దునిమి వెండియు రాముండు సరక్ష్య శాలకు 

వివినపథంబు బట్టి కడు వేగమె వచ్చుచు నుండ వెంటనే 

యపుడు వినంగ 'నయ్యి : నళుభానవాజంబుక నాద ముగ మై. 1006 

దారుణ మగుతన్నినదము, నారూఢిగ నాలకించి యడలుచు గాత్రం 

దవారటపడం జి తంబునం, గూడిన 'పెనుశంక నిండుకొన ని బ్రనియెన్. 1007 

దారుణం బగుజంబుకధాషన మరయం దగ నమంగళ సూచకంబగుచుం దోంచె 

సీత ఘోరాసురుల చేతం జిక్కకుండ, దండకమునం గుశలినియి యుండుంగాక, 

అక్కడ మృగదూపుం డగుతాటకాసుతుం డస్మచ్చరావాతి నవనిం .గూలు 
నపుడు ముదీయస్వరానుకారంబుగా నాక్ష దనము: జేసె నస య్యులుంగు 

విని మహీసుత నొంటి విడిచి తదాబ్ల శవ ననుజుండు నాచంద మరయ వచ్చె 

గాయోలు ఫఘోరరాతసగణో వేతుం 3 జ వమూరీచు. డిభ్భంగి మాయం బన్ని 

. సీతనువధిం చుతలంపున6 జెలంగినన్ను, దవ్ర్షలకుం బాపికొనియేగెందలంపనిదియ 
థార్థమగు (గానిచో హాహతోస్తి లక్ష ణాయనుచునాదుషలుకుగాన ఆ చు కొట్లు, 

. తలప నిహ్క్మారణముగం బలువుర రక _సులతోడం బగంనొంటి సతీ 

తిలకమున కనుజునకు మంగళము గలుగు. గాక ఫఘోరకాననమందున్. 1010 

 ఘోరనిమి త్తము అెంతయుం దోరంబుగ నాకు నిపుడు తోంచెడి నకటా 
సారసముఖ యె ట్లున్నదొ, ఏీరుండు నాతీమ్మ్సుం డేట్లు వివారించెడినో. 1011 

. అని బహాప్ర, కారంబులం జింతించుచు రాకను మాూయావమృగ స్వరూపం 

బునం దన్ను దూరంబునకుం గొనిపోవుటయును బదంపడి స్వప్రయు క్ష కవితి 

ఖాభివాతుం డై మారీచుండు మృగరూపంబు విడిచి రాతుసమాపం  బంగీక 
రించి తనమాటగా సీతాలత్ష్యణులం బేర్కొని ప్రాణంబులు నికచుటయును 

ఘోరం బగుజంబుకనాదంబు ఏినంబడుటయును దీనముఖంబులై ఖగమృగంబు 

లప దశీణంబుగాం దిరిగి భయంకరనిస్వనంబులు సలువుటయును నుజీియు 

ననేకదుర్నిమి త్తంబులు దోంచుటయు నివి యన్నియుం దలపోసీ రాముండు 

పరిశంకితుం డై తలంకుచు సీతాదర్శనలాలసుం డై డె శీ మ్రంబున నిజాశ్రనుం 

బునకు వచ్చుచు ముందజి, 1019 
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చ. 

sh 

ర్ట 

క. గత తేజుండై తనకడ, కతిరయమున వచ్చుచున్నయనుజన్తుని సు 
చ్రతునిం గని చూమున దీ, నత గనడం గనుల జలకణంబులు దొరుంగన్ , 

ద్నుజని క్పేవిశం బయినదానుణ కాననవీవు నేలకో 

'జనకజం టాసీ లత్ముణుండు సంభ్రామిమై చనుదెంచు చున్ననాః 

డని ధృతి దూలి “నగ్గటి రయంమున 'వాతనిచేయిః బట్టి నె 

మ్మనమున నోకముం 'గదుర మాటలు తొట్రువడంగ ని ట్లనున్. 1014 

లేమ్లుండ మేదినీసుతను చారుణకాన నమందుం బాసి నీ 

కిమ్మియి నొంటి రాక తగునే వెజం గయ్యెడు నామ గాలీ ని 

కమ్ము గ ఘోరరాకుసమృగంబులచేం బడకుండ నేడు సే 

ముమ్మున నున్న బే దనుజమాయం దలంచిన శంక దోంచెడిన్. 1015 

అక్క_ట యెందు జూచిన భయంకరవై ఖ8ి దుర్నిమి త్రముల్ 
చెక్కులు దోంయ చున్నయవి ఛీవణజంబుక కాకఘూకముల్ 

దక్కక నొక్కరీతి భయదధ్వని (మోయం దొడంగె రక్క_సుల్ 
నిక్కము చేడు మాయ నవనీజ వారించి రటంచుం. దోంవెడిన్, 1016 

అలయక సంతతంబు. దనుజాధము లిందుం జరింతు రీవు మై 

థిలి నెడంబాని వచ్చితివి తెంపున దైత్యులచేతం జక్కెనో. 
వులులు వరావాము లృరభము ల్లరు లొక్కట హింసం జే సెనో 

కలలౌడి నెమ్మునం బెడమకన్ను చలించెడి కోక _నాయ్యెడిన్. 1017 
. వరమణీమణి నడిచి యిచ్చటి కీ వరుజెంచి తిప్పు డే 
నీరద వేణి ్ హమోాదమున నిత్వము నాకెదు శర నే 

. ) | 9 శ శై రవగంధి ప్రాణములకంు గరీయసి మొ తనర్చు నా 
సారస నేత్ర చం ద్రముఖ జానకి యెక్కడ. జెప్పు లత్మణా, 1018 

జే. సిరియు శాజ్యంబు గోల్పడి చిన్నవోయి, కాననంబునమునివృ శ్ర తియీనితికుగు 

తే 

ఆ, 

నట్టినా శెంత దుకఖసహాయ మొన, భూమిపుత్రిక 'యేజూఢంబో యె జెవును, 

దొవెలందిని చాని మొక్కీ ౦త కాల, మైన జీవపలా నోప నట్టి పంక 

జాతీ నిత్యానపాయిని క మున నీత, యనఘారి శ్ర యేచందమ య్య? జెపుమం 

శక రాజ్టు మైన జానకి శేనిచో, నాత్మ కిం పొనర్ప దయ్య నాకు 
నవ్వైలంది కొక్క_హోని గబ్లిన మన, చు _త్తీవచ్చు కొల్ల రి త్త కాదె, 1021 

క్ 

న్, 

సీతానిమి_త్స మిచ్చట, నోతమ్మండ యేను నిధన మొందుచు నుండ౯ 
జాతకుతూ హాల యె విఖ్యాతిగ సుఖయించు? గాడె శై కయి యింటన్. 1022 

మృతనుత ౫ యె కౌసల్యా, సతి నుతసా మూ జ్యవిభనసంజాతనుఖో 
న్నతి వీంగుకై. కకక నే గలి దాస్యము చేసి బ్రదుక కం గలదు కుమారా, 1028 
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. కే. ఉష్షనందని కుశలియె యుండె నేని, యచ్చుపక నాశ భుమునకు వచ్చు వాడ 

నట్లు గాక వేతాకభంగి యయ్యె నేని, డవుగాకుండం వ్రాణముల్విడుచువాండ, 

డ్, జీవితతుల్య యి తనరువీతను గన్నులకర్యా దిజ హా 

శ్రావహభంగి నాశ్రమమునందు. గనుంగొన కున్న యస్పుడే 
భూవరనందనా వినుము భూరిగ భీ రవిపక్న యోధిలో 

సావయవంబుగా ముని(గ చచ్చెదం గాక మనంగ నేర్తునే. 1025 

క. అమ్మహిపుత్రిక ప్రాణయు, తమ్ముగ నున్నదియొ లేక జైెత్యులవేం దా 

వమ్మున భవత మయ్యినా, , తమ్ముండ కలరూపు నాకుం చదడయక చెపుమా, 

తే. వాతుండ నె తిని లత్యుణా యనుచు దుష్ట. దెత్యు. డాడినమూటకు. దలశి వీత 

నిన్ను బు ల్తేంచెం గాంబోలు నెలంతే విడచి నీవు రాంబోలు నింతయునిక్కువంబు. 

ఆ, బాల బొల ముగ్ధురాలు వముహోసుకు, మారి యావమహీకువమూరి దనుజ 

మధ్యమందుం జిక్కి నుద్వియోగంబున, నెంక చింతపడెనా కాంత యగుచు, 

మ ఖరునిం జంపిననాంటంగోఅె దనుజు ల్కాంతారభాగంబునం 

బరమస్టోధపరీత చిత్తు లగుచు న్మాయాను లై యున్నవా 
రరయ న్నీ విటు రాం జూచి ది 'జనకత్తూ సాధీశసత్పుత్రి,. జె 
చచ్చెరు భో శీ ంపంగం బోలు నిక్క మిది నోజేపంబు గోలోయిలిన్ + 1029 

"ఖే, ఇంక నే మని చింతింతు నెందు బొత్తు, నె ల్తెజంగున దాళుదు నెద్ది విధము 

ఫరోరశో కాంబు రాశీమగ్నుండ నై నె తిం, గాంతం. గన్నుల. జూడంగం గలె నాకు, 

వ నక్సా ముత్కృ తాపకారంబునకుం బ్ర బతికారంబు. గావించుటకు రాతనుల 

నవకాశంబు నీచేత దత్తం బయ్యు జిల్లభ ౦ంగుల6 గప్ట్రంబు. గావించితి వని 

బహుషప్ర పుకారంబుల వై. చేసిం దలంచి దుః ఖించుచు లతణునిరాకకు గర్హి 0 

చుచు 'కుత్పిపాసా భరంబున సోలుచు దీగ ౦బుగా నిట్టూర్పులు నిగిడించుచు 

వవనంబున వై వర్ణన్టంబు దోయ చే త్ర ౦బుల నశ్ర్రు కణరబులు దొర సంతాప 

విశేషంబునం జిజు చెమ్మట గ్రముచేర రయంబున. జన సానంబునకుం జని 

యంత నంత గొన్ని విహార జేఠంపు లవలోకించుచు శూన్యం మై ననిజ్మాశ్స 
మంబు డగ్గతి శోకగద్దదకంఠుం డై సౌమిత్రి, కి ట్లనియె. . 1081 

క, ననుం బౌసి యున్నచో స్కీతేను వనమున నొంటి విడిచి తల లగి రయమునం 

జనుదెంచి* “కేల యీగతి, ననమున నిను నమ్మి విడిచి వచ్చితి న్రనఘా. 1082 

కో, వన మనియు దె దైత్య జీవిత, మనియు నెజీ6గి పీత విడిచి యరు చెంచినని 

న్లనినప్పటినుండి జగ, జ్ఞనవినుతా నామనంబు శోంకిత మయ్యెన్ . 1088 

క, ఇది యేమి పీతువో ॥ ని, న్నదటునం గనినంతనుండి యనఘాత్మ కనా 

హృదయం బగ లెడి శోకము వొద ెడి వామాంకోనే త్ర త్రభుజము' లదరెడిన్,. 
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=ంర్టుర్దు లక్ష్మణుండు రామునికి. దాను నీతను విడిచి నచ్చుటకుం గారణంబు6 చెల్పుట. శురుం- 

క, నా విని లత్ష్మణుం డతికోకావిలచేతస్కు. డగుచు ననుషమనునదు 
__ ఖావేశంబున నడలుచు, థఖావంబునం గుందు రామభద్రున కనియెన్. 1025 

ఉ. ఇంతన చేల దేవ మిధి లేశ్వరపుత్రిక నొంటి కించి నా 
యంత చె యేను దుష్ట్రమతి నై చనుదెంచినవాండం గాను మో 
చెంతకు. బోయి రన్మునుచు6 జెచ్చెర నయ్యిమవు తూల నాక నొ 

కింత సహింపం జూల కీపు డీగతి వచినవా(డ నెంతయున్. - 1086 

మ. అనఘా నీవు మృగంబు వెంట మృగయావ్యాస క్రచిత్తుండ నై 
చనినం బీవ్మాటం గొంత సేపునకు యుమ్మత్మే ౦ళనాడంబురీ 
తి ననుం గావంగ రార హాజనకప్పు త్రి హోనుమిత్రాసు'తా 
యనుమాట ల్విన నయ్యె దూరమున బై నఛ్వానయు కంబుగన్. 1087 

- ఆనినదంబు కర్షపుట మంటినయంత నె శంకీశాత యె 
జూనకి నన్ను నీకడకు. జయ్యన( బొన్ముటు ౨౦చు6 బల్క్న్నం 

గాననమందు. బాయుటది కర్టము గా డటు లైన సీతేకు 
నాని ఘటిల్లు నంచు వీనయంబున నంజలిం జేసి నమ్రుతేన్, 1088 

వ. బేఏ భవద్వల్లభుం శగురాముండు త్రి లోకఖ్యాతపారుషుండు వి క్రమవంతుం 
డమ్మహానుభావున కెందును గొజుంన లేదు నీవు కప్పు దలంచితివి నాచెప్పిన. 
ట్లావైండిమెకంబు రాశసమాయ యగుటం శేసీ రానుధనుర్షు క్తసాయ కాఖి 
వాతం బె మృుగ రూపంబు ఏడిచి ద త్యనూసంబున. (బ్రాణంబులు విదుచుచు 
మనభునంబునకు విపూనంబుం గల్పించుకొాజకు రామవా క్య్యాను కూపం బగు 
వాక్యంబున ని ట్లాడె నంతియ కాక సుఠాసుకాదు లొక్క_టియె యె ల్రివచ్చిన 
నసహాోయశేెరంబున వధించుం గాని రఘువల్ల భుండు పౌరువంబు విడిచి 
రశీంపు మనియెడినీచవాక్ళ్టంబు బల్కు_నే యమ్మ హోత్తుండు దేవతల చన 
రథ్ అప సమిథ్థుం డిది యేటిచింత రాముండు ముల్లోకంబులయం దజయ్యుం 
డప్పరా క్ర మధుర్వ్యునిం దొడరి పోరునట్టి జెట్టిజోదు త్రిలోకంబులయం దింతకు 
మున్ను పుట్టినవారిలోన నింక బుళ్లైడు వారిలో నెనను లేడు గావునం 
గునారీజన సేవితం బైనయీవిచారంబు విడిచి స్వస్థచి త్తవ్రు గ మ్మని బహు 
ప, కారంబుల నే నమ్మవో బేవిని ట్రార్భించుచు ధ్రైర్యంబుం డెల్ప్సినం గటకటం (లో 

. 
బడి కన్నీరు నించుచుం గోసంబు గదిరివవమునంబుతో దారుణవాక్థంబున 

th- 

స్రీ దురితాత్త నామింద దుష్ట్రభావము సేర్చి యున్నాండ విది నీకు యు క్ష మగునే 
రాముండు మృతుండై న రమణలతో నన్నుంజేతొనలనీకు వశంబె మొనసిమున్ను 

_చుర్చీచారత భరతుండు వరం బను నెపమున సామ్మాజ్య మపహరించె 
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నన్నకు నెటు లె న హోనిం బుట్టంగంజేసి నన్నుం జేకొనం గాననమున కీవు 
యా ర 

'తే.వచ్చితివి మోకు నిగువుర కచ్చుపడంగ, నిదియు సంశేత ముగునని యిచ్చందలంతు 
నట్టుగాకున్న విభుండు నిన్నారరి ర్రింబిలువం,దోడుపడుటకుంజనకుండె వేడుకమెయి. 

"తే. అకట పచ్చన్నభారి కై వై నట్టరిపుండ, వైత్ ) వివ్రు రంధ్రానవమెవగుచు నను ప, 

తగ పింంచుట కి ట్లరు జెంచినాండ, చేల చేకూరు నీ కది హీనచరిత, 1041 

-ంర్టుర్టు రాము డు. లత్మణుని దూటుట. ర్రురుం- 

క, అని యాడరాసిమాటల, నను దూజిన వగల నెమ్మనంబుం బొగ్గుల 

న్లనరోవకపాయితలో, చనుండ నగుచు నిట్లు విడిచి చనుబజే వలసెన్. 1043 

చ, అనవుడు రాము డిట్లనియె నక్క_ట లత్యణ మత్ప్స?భావము 

న్ఫనతేరషి క్ర హౌ వుంబు బలగర్వ మెటీంగియు “ నింతిమాటకె. 

వనమున నొంటిం బాసి యిటు వచ్చుట నీ కగు నయ్యి మాటి క 

మనం గల దింక రోషమున నాపదం చెచ్చితి వేది సేయుదున్. 1048 

ఆ. బొల యగసట సీత భ_రృమోహాంబున, నాడ రానిమాట లాగె గాక 

' శాలి విడిచి నీవు తామసంబున నొంటి, విడిచి వచ్చి తిది వివేక మగునె. 1044 

ఉ. నీ విటు రాంగంజూచి రజనీచరు లొక్క_టం బటి మ్రింగిరో 

పావనశీల 'నె త్రికొని పాటిరొ కానననుందు దాచుకో 

దావమృగ వ, వ జంబు వనితం గబళించెనె యీమం చేసెనో 

యెవిధ ముయ్యనో యడని నెట్లు వసించనొ యంత నుందెనో, 1043 

వ సీతా ప్ర చోదితుండవై కోగోధవశేంబున మచ్చాసనంబు నుబ్బ ంఘించి వచ్చుటం 

జేసి సర్పప్ర, ప కారంబుల నవినయంబు నీచేత గ్భతం బయ్యె నాయందు రాతు. 

సంవోరసా మర్ద్యా భావంబు శంకించి వచ్చితి నంటి వేని నుదీయభోజావి క్రనువిశే 

షం బనివార్యుర బని యెజింగి యున్ననీ కి ట్లనుట కవకాళంబు లేదు సీతా 

పరుషవా క్యంబుల లోకనింద యగు నని తలంచి వచ్చితి నంటి వేని యజ్ఞానంబు 

నం బలికిన మైథిలికొ ధ వాక్యంబుల గర్హ్హ అంబు గలుగనేరదు పరుష వాక్య శృవ 

ణమాత్రంబున సమాగతుండ నైతి నని యంటి వేని సంక్రుద్గ లగుయువతు 

లేమేమి పలుక రమ్హాట కలిగి యట్టివారి విడిచి వచ్చుట యు క్షంబు గా బెల్ల, 

భంగుల నయు_క్రకార్యంబుం గావించితి వని పలికి వెండియు ని ట్లనియె. 1016 

చ. పసిండిమెకంబు వెంట బహుభంగులం ద్రిచ్లురి పట్ట "లేక చే 

విసివి శితా(స్ర్ర మేయ నది వేగ మృగత్వముం బాసి ఫూోరరా 

శసుం డయి మావుకస్వ్పరముగా నిను సీతను బేరుకొంచు ఫో 
_ రశిఖరిమాడ్కి_ భాత్రీం బడం బ్రైణము లంగముం బాసి వోనంగన్. 1017 

'కే, మాయరక్కసుం డిభ్భంగిమాయ మైన,యంతీ నుండియు దన్నాద మాలకించి 
బ్రమసి మో రెంతవంతలంబడుచునున్న, వారొకోయనిచి త్తంబు వగలం బాగితె. 
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క, వ మనంగ వచ్చు నీ విపు, డామానిని. బాసి యిచటి కరుదెంచుటచే 
నామదికి. దోంచినంతయు, సౌమిత్రీ యిప్పు డిచట సత్యం బయ్యన్. 1019 

-ంధుర్టు రాముడు నిజ్యా క్రతుమున౦దు 'జానకిం గానక పరితేపించుట. త్రుత్తుం- 

వ అని పెక్కు, తెజంగులం బలవించుచుం బోవు చుండ నవ్మహోనుభావ్రునకు వా 

మలోచనాధకపతుంబు చలించె శరీరంబు కంపించె మటేయు నకుభనూచకం 

బు లగు పెక్కుదుర్నిమి_త్తంబులు దోచిన గలంకవడి వై చేహికి నేమంబు 
లే దని పలుకుచు నీతాదర్శనలాలసుం డై రయంబునం జని ళూన్యం బై ననిజూ 

శ్రుమంబుం గని మనస్తాపం బంతకంత కగ్గలం బగుచుండ వేగంబున  నుచ్భాం 
ముం జె జై నవానిపగిడి పూస్తాద్యనయవంబులు విదుర్భ్చుచుం నొండొగ సే పయ్య్య్యా 

శ్రమం బంతేయు గలయం దిరిగి యొక్క_చోట శోభావిరహిత యె సొబగు 

ద్ప్పే యున్న పర్ణ ఫాల నవలోకించి యందు జానకీం గానక ఫోకఠకసం తాపదళిత 

హ్యాదయు౦ డై డె వెండియు నాన్హూనపుప్పమృగద్వోజంబును కోభావిహీనంబును 

పధ్వ స సంబును సంత్య క్ష క్షవనబై వతంబును విపకీర్షాజినకుశంబును విప్రవిద్ధబ్రుసీ 

కటంబును శూన్యంబునై వృషంబులతోం గూడ రోడసంబు సేయుచున్న దాని 

పగిదిం జూపట్టు చున్ననిజన్లానంబు6 జూచి జానకీ నెందునుం గానక విల 

వించుచు, - 1050 

అనురులు నీతం చేకొని రయంబున నేగిరొ తేక చంపిరో 

మెసవిరొ గాతమోనదడ్డి కమేయగతి స్పలిలార్థ మేగెనో 

కుసుముపల ప్ర వాళ మునం గోయుటకు న్వన ఏథి కేగెనో 

విసువక పువ్ర్షటీరముల వెంబడి డాగౌనా మెందు బో యెనో. 1051 

నః అని తలపోసి నానా,ప్రకారంబుల జానకి నన్వేషీంచి యెందునుంగానక శో-కా 
_ శ్థృవపరిస్థుతుం డై నవానిపోలిక నున్మత్తునిచందంబునం జూపట్టుచు. 1052 

మ, నును డా రాముండు చెట్టుచెట్టు గలయంగాం జూచుచు నె నైపలము. 
లగనము ల్పబగ్టింము ల్వ దీనదము లావా సంబు వీక్షీంచుచా 

న్వనితం గానక వెజ్తిపట్టినగతి న్వ ర్తి ంచుచు న్నోకతా. . 
'వ్రునితాం కేవణుండై వని న్వదక నారంభించ ను జ్వేగమొ. 1058 

ంధ్రుర్టు రాముండు వనవృమాధులను జానకి పోయినతెరు ఐడుగుట. శుఢుం- 

భుజంగ ప్రయాతము. అతొంగి వత ఇస్థలావణ్య నా 

యతాతశీం గదంబ ప్రియ న నళ్సి)య న్స 

న్నితింబం గవంపచావ ఏనీడాతనా వ్యూ వ 

చిసే చప్పున. యిరితిసే మంబు నాకున్. శంరి4, 

బామరవృ త్రము. లోల చే త్ర ( గానవా విలోలనారి కేళ మా 

నసనాలమా రసాలమా విశాలకందరాళ మా 

వ 



ఆరణ్య కాండ ము, 605 

తాలమా తమాలమా మద స్రవత్ప్రకాండ హిం 

తాలమా ప్రవాళమా ఘనస్పశడ్దు/జాలమా, (055 

శు త్రకోకిల. సారసాయతేనే శ్ర పోయినజాడం దెల్పవె నాకు మం 

"దారమాొ సవా కారమా సముద గ్రరుక్కరవీరమా 
సారభూతశమిరనూ ఘనసారమా యటవిరమా 

_ భూారికాంతిముయూరమా ఫబపూరమా సుకరీరమా. 1056 

మత్తకోకిల, మందయానను గానవా విచుమందమా వటబృందమా 

కుంచమా యరవిందమా ఘనకోనులాంబరచుంబిమా 

కందమా నవకందమా నను గాంచి పుణ్యము నొందుమా 

చందనావనిజాతమా వనజాతీమా గిరిజాతమా. 10517 

తోటకవృ త్త తము. ఘనపల్లవకోనులగాత్రిని గాం, చనవర్ష శరీరిణిం జారుముఖుకా 

ఘన శేశిని సీతను గంటివె కాం, చనవృకును చప్పు ప్రనన్నమతిన్. 1058 

తరువోజ. దనుజులు కాననాంతరమున నొకట?ః దరళౌశీ జానకి దాంచిరో లేక 

గొని పోయిరో లేక క్రూరతంబట్టి కొని మ్ర్ర,ంగిరో వన్యఘోరసత్వములు 

మొనసీ హింసించిన 1 మూవహాస పాణి ముదిత కల్యాణే భూపుత్రి, మత్పత్ని 

జనకనందని పుణ్యసాధ్వి యెజాడం జనియెనో చెప్పు మశ్వళ్థపోదపమ. 1059 

పృథ్వీవృ_త్తము. సరోజముఖ నర్జున ప్రియను జారుబించాధర 

న్నేం దృవరకన్యిక న నరణన నణీనూపుర 
న్షరాభిర రణభావి తాంగి నరవర్షిని న్సీత నీ 

యరణ్యమునం గానవా వికసిఈొర్హున మాజమా. > 1060 

గాామరవృ త్త తము. పరాకు మాని సైంప శానివాళి మాజి వేండునా 

"మొ జాలకించి యెందు బోయె వోూహానాంగి సీత నీ 

వెజీంగి లేని "వేడ్క నమ్మహీ పాజజాడం జెప్పి సా 

విరాళి మాన్ని ప్రో ఫోవచే ప్రవృద్ధబిల్వవృతుమా. | 1061 

తేరల. వముదవురాళవము గానవా యలమందయానను జానకి 

నుదితేచ కమ గానవా నృపపు తిః జకృపయోధర 

నృదములోంబుజ పాణిం గానవె నంభృ'తాంబుజవండమా 

కొదవుతుమ్మెన గానవా నవకోరులభ్ర మరీకచన్. 1069 

ననంతతిల కావ్య త్ర త్రము. రంభావనీరువాను రాజితేషత్ర మా యా. 

రంభోరు వేగిన తెజం గెజింగింపు ఏ ప్రీతిం 

గుంభీం చకుంభకు చం నోమలగా ప్రల గంకు 

కుంచ్భీం ద్రమా తెలుపు కోర్కు_లు 1 మోజ నాకున్, 1063 

ద్ర ద్రుళేవిలంబెతవృ త్తే తము. _ మదవతీజనమానససంభ్ర ము, స్త్ర ప దవచోరనుబంధురకీరమా 
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మధుర భావీ.ణిమల్సి)యపక్ని యా, సుదతి పోయినచొప్పెతింగంపుమూ. 1064. 
వనమయూరనృ త్రము. చంద్ర కీరా వతమచారుదరహాసం 

జం ద్రముకులాబ్దవ్ల సన్సుఖవిలాసం 

జం ద్రని భ నర్మ నలచంపకసునాసం 

జంద్రకీసమూహామ రసాతనయం గంశే, 1085 
స్వానళోవృ త్ర తము. పద ద్య కేసరవిభానితగా త్రి ౦, బద్మకుట్యలనిభ_న్తనయుగ్మం 

బద ద,గంధినర పాలకపు త్రి ర్క బద్రి నీక నుల భామిని గంశే. 1066 

మందా క్రాంతాన్భ త్తము కాంతారోక న్నను విడిచి భూకన్వ చా నొంటి నేగెం 
జంజోశోకంబులు వొడమె మచ్చి | తముం గానీ'లె న్నీ 

చెంత న్నేం డ-ట్లరుగదు గదా చెప్పి వంశంబ నావా 

త్పంతాపంబుం "వాలం నిడుమా జూల బుణస్టంబు గల్లు న్. 1067 

మాలినీవృ త్త తము నిరుపమగుణ రాశి న్నీ లజీమూ త శేశి 

న్నరనరనరపు లై, న్నవ్య శే యామాభ గాత్రి 

న్సరనీజదళ నేత్ర, నై న్రానకిం జూప రమా 

సరళ పనసజంబుత్తా జరాజంబులారా 1068 

మహో స్రగ్ధర. తరలాశ్నీం జెప్పు డ తష్టాదరమున. గుసుమో త్తంసదూతంబులా గారా 
హారిమధసిం గాన రే మో రతిదయం జెపుం డింపార సింవాంబులారా 

"తెఆుం గొప్ప న్సీత తా నే తెరువునం జనెనో జెల్పుం డీరంబులారా 
పరిపుష్టత ణులారా పలుకు. డిపుడు మత్చేత్ని నే సమం౦ంబు నర్ధిన్ . 1069 

బ్రిండన జ్ర. "ఛాలానుణిం జూపుముపారిజాతా, హేలావతిం గానవె యిం డ భాజా & 
లో లేవుణం జూపనెలుంగమా హో హో రాలంకృతాంగిం జెపుమా లవంగా. 

ఉపేందృవజ్ర వినీల మేఘోపను వేణి లజ్జా, విన మ్రునక్రాబ్జను వీర్ణశుల్క_ 

నోజ్ఞయాప న్ల నుణమండన స్రౌః దనందనిం హా సారసం బె, 1071 
బు 

తె ఫౌద్దామినీసన్నిభచారుగా ప్రి , న్వి దేహరాజాత్త జ విద్రుమాస్టిం 
అన్ 

గాడంవినీ సీతను గానవా స, న్ముదంబునం జెప్పుము వే మాకు బ్రీతిక్, 1072 

న 
రెం ప 

నంశస్థ. ధరాసుతం గంటు కడంబగుచ్చమా, వరాననం జూపు లవంగమంజరీ 
గురు _స్వనిం జూపవె కుందబ్బందమా, కరీం దృవాస్తోరువు.గంచు శారికా.1018 

నృగ్విణి. 'ఛామినింగంటి చేబంధుబంభూక మా, బామిజంగంటి చేపువ్పితాకోకమా 
కామినిం గంటివే కృన్రుకొల్లారమా, రామ వీశ్నీంచి'తే రమ్యుమాయూరమా, 

శా, మల్లి కేతకి మాధవీ కురవమా నుందారమా మాలతీ 
వల్లీమంజు నికుంజమా కుటజనూ వామాతీ. వై దేహీ నా 
యుల్లం కుిరట పెట్టి చేడు చనె నీయుగ్రాటటీవ్థిల్. 

ఫుల్లా ప్లై వాత నెటేం” తేని చెపునూ పుణ్యంబు నీ కరా య్యెడిన్. 1075 
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వ. అనీ యనేక స కారంబుల నయ్య్యాశ్ర మంబునం గలతరులతల ఖగమృగంబుల 

వై చేహి నదుగుచు నెందునుం గానక, 1016 

తే, తోయ జేతణ నీ వేల దూరమునకు. బరువ, ఆ త్పెదు నాకు గన్పడితి వీవు 

పంతమున భూరువాంబులశెంతే డాం, యిపుడునాతోడ భావీ.0పవేలచెపుము. 

తే, కములముఖ హోస్యశీలవు గావు నీవు, మించి యీలాగు న న్నువేశీంచె "బేల 

కాంత సామిోందం దొల్లి ంటికరుణ లేచె, నిలునిలుము పోయె చేటికి నీరజూట్నీ, 

తే, చారువీతకా శేయవ, న్ర న్రుంబుచేతః 

బద్యలోచన సూచింప: బడిలి విప్పు 

డొంటిీం జనునిన్ను విశ్నీంచుచున్న వాండ 

చెనరు నామోందం గల చేని నిలువు మింక, 1079 

ఉ. ఎచ్చటి కేన కే కవలయేవణ పల్కన చేల కోమలి 

ముచ్చట లాడ రా నలదె మోహనరూపిణ యల్క_(6 బూని న 

న్నిచ్చటం బాసి పోవం దగవే మధురాధర యీావనంబులో 
నెచ్చట నున్నచానవొ మహీసుత వేగమె మోము జూపవే. 1080 

క. అని పెక్కుగతులం జీరుచు, వినతాంగి వృదూ క్రి చెవుల ఏనంబడ కునికి. 
న్మనమున నాందోళించాచు(, గనుంగొనల నక్రులొలుకం గా ని ట్లసయెన్, 

చ. పిలిచిన? బల్క_ దెంతయును భీతమృగేతణ యివ్షనంబులో? 

గల దనుమాట సందియము గావున దాకుణరాకుసాధథము 

ల్బలిమి గృనించుటో మొణింగి పట్టుట యో మజి చంపుటో రహా 

స్థఎలమున చాంచుటో యొకటి తథ్యము గా కిక వేణి యు న్నటె. i082 

re 

యు అని నో రెంకలం బాదము లగడశక మే నాకంసముం చెంద లో 

చనయుగ్భ (ఇ బకికోకరో దనము సంధ్యానుణ చాయలో 

సెన యె యొప్పంగ మూట తోబ్రుసడ నెంతె చి శ్లమోవాంబు వై 
కాన ఫాలంబున. జెన్ముట లొొడవు సంతో భీక్స తనా ా ంతుం డై. 1088 

చ. కనుంగన మోడు నుస్సు రను నంపము నొందు. గడుం దలంకు హో 

జనకకుమారి యంచుం బలుచందముు నిగలపించు లక్ష్మణా 

వనజసుగంధిజాడం గనవా యను మాటికి జీరు దై వమా 

యను వనితావియోగజనితా స్తం దచవీించుచు రాము డయ్యునన్ . 1084 

క, సోలుచు6 జింతాభరమున, వ్రాలుచుం గై గండ యిడునవరజుని మేనం 

దూ లుచు శో కాంబునిధిం, చేలుచు మూసలు చుమురల (జెలియుచు ముతియున్, 

ఉ. ఎక్కడ నల్కు. డన ౧ డర కెతణ వచ్చు సటంచుం జూచు నే 

యిక్కువ6 జిప్పు = నను మహీస నుని క్ట ని యాలకించు నే 
పాలా 

దిక్కు. తళుక్కు నున్న సుడతీనుణి మెజగి గాం వలంచు లో 
గు వ. 
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నక్క_జ మైన మోపహామున నార ఘునాథుండు ్రాంతచిత్తుం డై. 1086 
* కొట్టు దురంతే చింతాభరంబున నమ్మేదినీ కాంతుండు కాంతా న్వేషణతత్పరుం 
జ కొండొక సే సయ్యా శ్రమసమిసంబున ౦ గలళె ఎ లంబులును గీరిప ప్రవ 
ఇంజులును నదీనదంబులన్న 'బుష్పపల్టవో చేశంబు లె సంచారయోగ్థంపు 
ల నవనంబులును విషమంబు లె నకాన నంబులును 'విలోకించి 'యందునుం 
గానక శోకసంత _ప్పచిత్తుం జై రాకసభకతుణంబుకొజకు నాచేత విడునం 
బక్షి యె. గావున నమ్మహీపుత్రి పథికనంఘంబుచేతం బరిత్య క్త యె బహూుబాం 
ధన యగుయువతిపగది రాక్షసుల చేత నిక్కంబుగా. భత్నీత ౮ యయ్యె నని 
తలంచి వలయకంక ణాంగద భూవీతంబులును జారుపల్ల వకోమలంబులును వేప 
మానాగంబులు సై నతదీయబాహునవులును జంపకవచర్ణాభంబును గ్రైవేయ 
కోభితంపును గోమలంబు నై నతదీయకంఠరబును బద వవత్రనిభేషమణంబును 
సంపూర్ష చంద్ర ప్రతిమంబును శుభదంతోష్టంబును కుచిరసాసీరబును జారుకుం 
డలంబు చై నతేదీయవదనంబును మనంబు ఏ సంస స్మరించి యివి యన్నీయు రాత 
సుల చెత భమ తంబు అయ్యె నొకో యని తలంచి నొన్నాప్ర, కారంబుల విలపీం 
చుచు శూన్యం బై. బైనయా క్ర నుపకంబును వీతావిరహీత యెనపర్ల కాలయును 
విభ్వ_స్త సంబు లె నయాసనంషులును విలోకించి యస్వనస్థవ్భాదయుండును ననిష్ప 
న్నమనోరభుండు నై భుజంబు లెత్తి మాటిమాటికి నుకా చైస్స ప్రరమున సీతం 
జీరూచు లశోణున కిట్టనియె. 10%" 

=. అనఘా యక్క_డ సీత యేవివయనుం దాస క్రీతో నున్న చె 
వరిని చే ఛభత్నీత యయ్యు నెవ్నండు వఢీ న్వామాశ్నీ, గొంపోయ శో 
భనఇారిత్రను నన్ను. ప్రీతి భజియింప న్వచ్చువే యింక నా 
మన మాన సందరనప్రవాలహరీమన్నంబు నై నై యొప్పునే. | 1088 

పలికి సీత నుద్దేశించి. 1099 
నాచి_త్తము చెలియుట కిపు, డీచాయలం దరులవొంత నెక్కడ నున్నా 
వో చాలును బరిహోసము, నీచక్కందనంబుం జూవీ వెటే. ల ్రోశ మింగన్. 

. చారులో చన నిను గూడి సంతతంబుం 

గరము క్రీడించు మృగశాబకములు చేడు 
నిన్ను. గోనక్ష కన్నుల నీరు గమ 
థాష్ట్రన మొనరించు చున్నవి యా శ్రనుమున. 1091 

క్ 'ేనినాకు సిరి యేల ద తు శ, వా మేల పూజ్య రాజ్య మేల 
తద్వి యోగజనిక శాపాన్ని తే గ్రా, మేను బాయు టిదియ మేలు గాచె, 

. జూసకీవియోగజనితా ర్తిచే డస్సి, మృతుండ నైన నన్నుం, ద్రిదళలోక్ష 
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మందు రాజవరుస్టిం డైన ముజ్జనకుండు నేడు చూడం గలండు నిక్కునముగ, 

చుజీయు( బరలోక గతుండ స నె ననన్ను విలోకించి మజ్జనకుం డిగుదశీరభుండు 

చతుర్ల శవత్సరంబు లరణ్యాంబున నుండు మని నాచేత నియోజతుండ వైతి 

నకొరలంబు పరిపూర్ణ ౦బు గాకమున్నె మచ్చే నాశంబునకుం జనుదెంచికేవి 

కామవృత్తుండ వనారుస్టండవు మృషావాది నెపి వని ధిక్క_రించుం గాడె యని 

పవీకి యంతకంత కగ్గలం బగుశో కా చేశంబున. 1094 

- మానిని దొష్టచిత్తుం డగును సని శాశ్వతకీ కినో లె న౯ా 
దీనుని భగ్నకామితు నతివ్యథి తాత్ముని కోకకీ కితుకా 

నమందు. బాసీ లలనొమణి యెక్కడి శేతే నినుం ॥ 

గర యున్న నాకు బ్రతుక న్వశమే వెనం బ్రోవ రాం గదే. 1095 

అని యిట్లు పెక్కు_చంచంబుల సీతాదర్శనలాలసుం డై జై పంకనిమగ్నం బె నకుం 

జరంబుచందంబున ని స్చెష్టితుం డై జె వబవీించు చున్నరఘుపుంగవుం జూచి, 

తదీయచితానువ ర్తి యగు గులత్మణుందు తత్కాలసద్భృశం బగువాకర్టింబున 
ని ట్లనియె, 1096 

చ. ఇది బహుకందరోపబలమహీరు హా మైనననంబు శాతమిోా 

Gil 

ai 

నదికి జలార్థ మేగానొ వనంబునకుం గుసుమార్థ మే7నో 
మది డెలియంగం బూంబొదలమాటున నచ్చట జాంగ్ యున్నదో 

'నెదకుము నన్ను. గూడి రఘువీర విపాదము నొంద చేటికిన్. 1097 

మ్రీయవనసంచారయు. ద,ద్దయు వనసంచారకోనిదయు వనవాస 
వ్రీయయును గావున జనకతృనయ యెచ్చట నున్నదో వనంబున నిపుడున్ 

క చముచ ము. గోసి తెచ్చుట కమలపంక, జూకరంబులచెంగటి కరిం జననొ 

స్నాన మొనరించుటకుం ప్రీతి నదికీంజ నెనొ, వెదకుదముగాక శోకింపవెట్తితనమె. 

. అనుచుసాహార్డ మున దమ్ము(డాడి నట్టి, మాటకొెకి క్క ంతధృతియీనిమనుజ నాథుం 

డతండు తానును నవ్విపినొంతరమున, మరల వెదుకంగందొడం గస మన నలిని. 

. ఆరభఘువర్వు లీకరణి నవిషీపినంబున నాన గా ళిలో 

ఘోరమహీ ధ్ర కంవరనికుంజసరిశ్చరసీవనాళిలో 
నారనసి సీతం గాన కప్పు డా ర్తి దపీించుచు నుండి రంత నా 

ఫీరుండు లతుణుండు వగ దేస్పుచు రామునితోడ ని ట్లనున్. 1101 

ఓమబోనుభావ యీమాడ్కి. శోకింప, నేల బలిని గట్టి నేలం గొన్న 
చ ఈపాణిపగిది జానకిం బడ ససెదు, ధైర్య ముడుగు టిదియు. గార్ట మగునె, 

. అన విని రాము డాస్యమున నంటినవిన్న (దనంబుతోడ చె 
మృనమున శోకముం గదుర మాటలు తొట్రువడంగ లక్ష్మ ణుం 

గనీ వన శే లకోందరనికాయము జూచితి నింద నెచ్చటం 

77 
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ర్, 

ఆజ్ 
“౪, 

గనుంగొన నై తం బ్రాణములకం కె గరీయసీ యొనజానకీన్ , 1108 

, అని యిట్లు బహూుప్ర, కారంబుల విలవీంచుచు నీతావారణక్ ర్నితుండును దీనుం 

డును కోకస మావిషుండు నగుచు నొక్క_ముహూ ర్హయు వివ్యాలుం డై ధై 
రస్టంబు వదలి గాంభీర్యంబు. ఏడిచి గొరవంబు దొలంగం బెట్టి చేష్టలు న మాని 

యెజుక మజచి యనసన్నాంగుం డై త త్రఅంబున సాశెనా లకు 'దేర్భంబుగా 

వేండినిట్టూర్పులు వుచ్చుచు జూనకిం. బేర్కొని యుమచుర్నాదంబున రోడ 

నంబు “సేయుచు సంయతాంజలీ య్ డా త్యణుండు కోకాషనోదకారణరిబు లైన 

యు శమనమాకర్ణింబుల నెంత యనూూనయించిన నూజడిలక్ నీతావియోగజనిత 

ఇాస్టమోహోపవాత చేతనుం డై డ మాటిమాటికి రోడనంబు సేయుచు దురంత 

చింతాభరంబునం దూలుచు 'మదనపరవశుం డై జానకీం ౫ట్టదుట నున్నడా = 

నీంగాల దలంచి యేవ సంబోధించి కోక్ర౫న్షడకొంకుం డై యిట్లని ఏలవించె, 

. వనకుసువు వ్రియత్వమున వారిజలోచన నీవు ముంగలం 

బనినడి యోూయకోకవిటపంబులమాటున మే నొకింతయుం 

గనంబడ కుండ నిట్లు జనక్ వీ తినాథతనూజ యుం౦ంగడ6గాం 

జనునె మునంబులోం గకువిపూదము పుళ్లైడు రము చెచ్చెరన్. 1105 

కదలళలీనిభోరు కాండము, లవటునం గదలిమహీరువాంబుల చెంత౯ా 

నదలక కనంబడుచున్నవి, సుదతీ వెస రమ్ము నాకు, జూడ నష్టీశమే. 1106 

వనిత నీకుచముల కెన యని డాంగతో సదమలపుప్పమంజరులఇెంత 
సుదతి బాసువులకు జో డని చేరితో వికసితనూత్న వల్లి కల చెంత 
నింతి నీమోవికి నీడని వానితో రమణీయనవప బవములచెంతం 
దరుణి పాదములకు సరి యని చేరితో కర ముప్పుమెట్టదానురల చెంత 
యువతి పరిహాసమునరు నన్నొంటివిడిచి, విపినమునడాణసటిదియువివేకమగు నె 

మగువ యీపరిహోసంబు మాకు బాధ వేయుచున్నది చయ్యనం జేరరావె వం110%7 

తే, అంబు జేతుణ శ్రాంతుండ నై చ ననాకుం, గరము పరిహాసమున నేమికార్య మిప్పు 

ర్, 

&. 

డెలమి నినుగూడియున్నచో ని నిచ్చ బ్రీ తి,నొసంగునేనాకునినుంగానకున్నబోటి, 
పరిహాస ప్రియ మగుటయు, నిర వొందంగ నీదుశీల మెజుంగుదు నైనం 
దవణిీ యా శ్రునుపథమున, బరిహాసము దగదు వీటం బరువడిం జెల్లున్, 1109 

అక్కట నన్ను నేండు పరియాచకమాడుట శేనగాళిలో 

నచ్చట నున్నదానవొ మృ శేతణ నీ విట లేమి చేనీ నల్ 

నిక్కులు నిష్ప/భత్వమున దిక్కజీ యున్నవి పర్హ శాలకు౯ 
గ్రక్కున వచ్చి మెచ్చి ననుం గాంగిటం జేర్చి ముదం బొసంగవే. 110" 

. అని పలుమాటు6 జీరి విభుం డవ్వల లవ్మణుల జూచి తమ్ముడా 

యనయము వీత నిక్కము నిశొటులచే వ్భాత యయ్యుం గాక యుం 



ఆరణ్య కాండ ము. 811 

డీనం దను జీరం బబ్క.చెవనికా మృగ యూథము' శోకబాప్పముల్ 
కనుంగవ నించుచుళా జనకక న్యక పోయినజూడ 6 బెల్పెడిన్. L1it 

న, అని వెండియు సీత నుద్దేశించి, 1112 

ఉ. అక్కట నన్ను ఘోరవికి నొవనీ నొంటిగ డించి నడు నీ 
వెక్క_డ కేగలే కువలయేతుణ నీ విట రాక్షసాలిచేం 
జిక్కుచు నుండ. గ కయి వళీకృతసద్విషయస్థలోక ర యె 

చొక్కు_చు నుండు౮ గాడ తనసూను(6డు రాజ్యము చేలు చుండంగన్, 1118 

శే, నీవు పోయిన తెరువ్రున బోవు టంతె, గాక క్రున్నుజుం బురి కెట్లు నాకుం బోవు 

టొప్పు నటులై నం గడు నిర్షయుండు ఏర్య,హీనుండని లోకమెల్లన న్నెన్నిథొనదె. 

ఆ. వారిజాశ్నీ మును భవత్సమన్వితముగ, రమణ వచ్చితిని బురంబు విడిచి 
నిన్ను విడిచి యకట నేం డె తెజంగున(, బురికి నేను మరలం బోవువాండ. 

క, వనవాసము సలిపి పురం, బునకు మరల బోయి యచట. బుతీ తృిస్నేవాం 

బున గుశల మడుగు జనకునీం గనుంగొన నేపగిది నోవగాలల నకటా 1116 

వ మటియు నవ్వి చేవావఖ్ల భుండు నీతానిరహితుండ నై నసన్ను విలోకించి పుత్రి 
కాస్నేహసంత ప్రుండై నిక్క_ంబుగా మోహవశంబునొందునని వగచి పదంపడి 

లత్ముణు నాలోకించి 1117 

ఆ. నీఠజాశీ లేనినెలవు నాకం బైన, శూన్య మగుచు నాకుం జూడ నొప్పు 
గాన ఏటి కింక చేను బోనం జూల, దేవి యట్లు యిచట. బోవువాండ. 115 

క. జానకిని బాసి నిమిషం, బె నను జీవింపం జాల నటు గావున నక 

గాననమున విడిచి యయో, థార్టనగరికి. బొమ్మ నీవు తల్లులకడకున్ 1119 

క. సీతాపలిచేత నను,జ్ఞాతుండ నైతి వికంబుడమిం గావు మనుచు వి 
ఖ్యాతిగ భరతునితోం జెపు, మాతతమతిం గాంగిలించి యస్మచనుమతిన్ .! 100 

క్, జనని సుమి త్రయుం గా గైెకయ్సు ననఘా కౌసల్యయును నయంబున నభివం 

దనపూర్వకముగ నీచే, ననిశము రవ్నీంపం దగుదు రనఖఘువివా రా. 112 | 

క, కావున నావా_ర్తయు సీ తావృత్తాంతమును జెప్పి తగ మజ్జనని 

న్వావ్రిం బ్రో బోచుచు నుండుము, పాననగుణ దుఃఖమునకు బాల్పడ కుండన్. 

క, అని రఘుపతి దీవుం డె లై జనకజ నెడయూాసి కోకసంతాప పభ రం 

బున ఏలపించుచు నుంకం, గని లత్ష్యుణుం కధికశోగకర్శితుం డయ్యెన్.. [1338 

_ఉ. ఘోరవిపషాదచిత్తుం డగుకూరిమితమ్మని! జూచి రాముండుక౯ 
దారుణశోకత ప్ర వ్రు డయి. చడైన్యము దో పంగ శోనాచాప్పుముల్ 

గాజిల వేండియూర్సు సెగ న్న విసనో చితభ 0౫ ని ల్ల నెం 

గూరినమోవహా తాపమున6 గుందుచు రొ చనపూర్వకం= గన్". 1124 

ఉ. ఆతతవె వై ఛభవోచితుంచ నయుస్టను శోకముమోండ కొక మో 
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రీతి. దపింపంకేయ సశరీరుండ నై 'మని యుంటిం గావునం 
బూతచరిత్ర చూడ ననుం బోలినదువ్క ఎతకర్శకారి వ్ 
శీశలముందు టేజూకందు నిక్కము లేడు డీ తీశనందనా. 1125 

ఉ, తొన్లింటిపాపకర్శ్శ మిటు తోడుతం జేకుజె నాకుం గానిచోం 

దల్లిని జుట్టల న్విడే చి తండ్రి, నీ రాజము గోలుపోయి సొం 

'పెల్టి( దంగి శోకమున న నిచ్చట గానిలు చుండ మోదం బౌ 

టిల్లునె యి ట్లరణ్యమున డెప్పర మైనసతీవియో౫మున్, 126" 

కే. కడంగ కీ వీతావియో గదుశఖంబువలనల ౫రలి తొల్లిటిబహూవిధ శ్లేశ మంగ 
మేర్చుచున్నది లక్షణాయింధనముల, 'జేత నుద్దీ ప్లు డగుతీవశిఖయుం బోలె 

తే,రక్క. సులచేతిలోం ' బడి రాజపు త్రి , తనదుసుసగ్టింభామణత్వరబు విడిచి 
సాధషసంబున నేండప పస్వరముతో డ్స్. నుగృవనమున విలవీంచుచుండం గాదె 

ఆ. అకట లోహి తాఖ్య హరిచందనంబున, '₹నుదినోచితంబు లై నయువతి 
వృ త్తవీనకుచము తెంతేయు రుధిరసీ, కంబు. లగుచు సొబగు దప్పి యుండు. 

. చ. కమలపలాశ లోచనము కౌముదికానిభవారుహాోసయు 
కము మణేకుం పబోజ్ఞ వ వ్రలితోగండ ముక కుంచితనీల కేశ పా 

'శము మృదు భావణంబు నగుజానకి మో ముప ర _క్షచం ద్ర బిం 

బము, కీయ నుండు నేం కసురపాళినశంగత యాట చెంకేయున్. 12200 

చ. ఘనతరహారళో భితము కాంతపళయోధరయుగ్యరంజితం 
బనుపనుపే హేమకంచుకసమన్విత మై మె యలరాశుమేదినీ 

తేనయయురంబు నీంచి భయద క్రిం యం దద్రుధిరంబు శోణితా 
థను లగురాశుసాధములు చయస్టనం శ్రైలుదు లేమి సేయుదున్. 1181 

& ఆయత కాంతనే శ్ర యగునాగజగామిని "ముద్విహీ నొ 

పాయక నిరనం 'సయినబంధుర కానన మందో నొంటి చై 

"జేయులచేతం జిక్కి యలిదీ నతం దత్పరికృష్యమాణ ౫ య్ 

రాయిడి కోర్వుంజూల కల క్రైంచిగతి న్విలపించునే కదా. 1182 

చ ఇరవుగ నన్ను. గూడి తగ నీరమణీయశిలాతలంబునం 

రము సుఖోపవిష్ట యయి క మ్ర/కుచిస్మి త యె సుహాస యె 

పరల నుడారలీల యగు భామిని నిన్నటు చూచి మున్ను భా 
సురబహూుువాక్ స్పీడాతమును సొంపు దలిర్ప వచించునే కొచా [1808. 

. రాజకుమార యా రాజాన్య సలిలార్థ నులగాతమోనది కరిగి నొక్కొ 
జలజాన్నే పంక జంబులు దెచ్చుటకుం బీతి సరసిచెంతకు వేడ్మ_ జనియే నొక్టా 
శారుపువ్చితవృతు పండమండిత మై మెన యూవిపీనంబున కే7 నొక్కా 

కమునీయతరపుషుృుగంధబంధు: మైన పూంబొదరింళ్లకు. బోయె నొవ్కా. 

eer 
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ఆ. అతివ చాల భీరు వగుట మున్నెన్నండు, నన్ను విడిచి యొంటి న్రదికీ సరసి 
కటవి క్రీరములకు నరుగదు నే డెట్లు, చనియె నాతలంపు సత్వ మగునె. ! [84 

ట్, లోకక్ళ తాక్ళ తజ్ఞుండవు లోకబు తానృతకర సాకీ వ 

స్తోకవిభావసుండ వజితుండవు వేదముయుండ వీవు పు 

ణకార్టకర మిత్ర సీత హృత య యెనీనొ లే కిపు జెందుం బో యెనో 

కోకవశుండ" నై మిగుల న్రుక్కెడు నా కెజింగింపు సత్కృప 1185 
చ. అవిరతభ క్రి వేద. 'నరాహీసుపరీజగంబులందు నీ 

కవిదిత మైనయగ్గ మరయంగ నొకించుక లేదు దానవు 

ల్యునతి వారించిరో ₹ౌడవిరో వనవీథిం జరించు చున్నది 
పవన రయావాతోపవన భామిని పోయినజాడం జెప్పుమూ 1186" 

వ. అని బహూ ప కాగంబుల వోకాధీన బేహుం డై విసంజుండుం బోలె వలవీంచు 
అ ద 

చున్నయన్నం జూచి యదీనసతుగం డగులత్షణుండు న్యాయ సంస్థితుం డై కా 

లోచితం బగువాక్యుంబున ని ట్లనియె. 1187 

తే.అధిప శోకంబు విడిచి క్రై రంబుం బూని, యుర్వినందనివెదుకంగ నుత్పహింపు 
మరయ నుత్సాహవంతులుధరణి నెట్టి, దుష్కరపుంబనులండై నం దొట్రువడరు 

కః అని లక్రుణుండు పలికిన, విని విభుం డచలుందు గాక విరహాజరసం 

జనికా ర్తి జాలం దూలు.చు, ననుజన్లునితోడ మరల ననియః గృపణు. డై. 

మ. సుదతీరత్నము పద్యముల్ గొనుట కై సాం పొండంగా గౌతమి 
నదికిం బోయెనొ తత్సరకపులినసంతానంబుబం జూచి. న 
వ్చైదవా యన్న నతండు పోయి మదిరాటీం గాన శేతెంచి గ 
ద్దదకంకుం డయి యన్న కి ట్టనియె సంతాపంబు వాటిల్లంగన్ . 1140 

[ 5 ఇత్తన న రురు రాము6డు సతొన్ఫత్తాంతమును గోదానరి నడుగుట. ద్రుద్తుం 

వ. దేనా తీర్థవతి రై యననోడావరికిం బోయి త _త్తీర్ధంబులయందు వెదకి యెందు 
నుం గాన నై త్రి | నెంత చీరినం దద్వాక్యంబు విని రా దయ్యె మారు సని వెదుక 

వలయును. - 1141 

క, నావిని రఘునాథు(డు గ్కోదావరికిర బోయి చాల ధరణీసుత న 

చ్చో 'వెదక కాన కతిశోకావిలచేతస్కు డగుచు నన్నది నడిగెన్. 1142 
చ, అడిగిన నెట్లు భూతచయ మాయ్యమ పోయనచొ ప్పెజింగియుం 

గ డువడీి( జెప్ప దయ నటు గెతేమియుం గలు పాత్తుం జాదశొ 

స్యుండు సుడి వెట్టునో యనుభ యోడ్లతితో వివరింప వళ్యు న 

ట్రుడుగి కు చెప్పు 'మోవని. సముస్ధతి భోతేము లెంత చెప్పివన్. Hd 

వ. ఇటు నిరు తరుం డె రాముండు లక్షుణు నవలోకించి, 1144 
య ఆవి మె, —-క 
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చ, జనకజవ్నార్త నించుకయు సన్తుతి నీనది సెప్ప దయ్యె చే 
జనకున కేమి చెప్పుదు. బ్రనన్నతం దల్లికి నేమి చెప్పుదుం 
గని కని చెవ మెంత యపకారము నా కొనరించె చేగతి 
న్లనియెద చందు బొత్తును వనంబున నెట్లు వసింతు. దమ్ముడా. L115 

చ, హితులను బాకి రాజ్యము నహీనబలంబును గోలుపోయి యా 
గతి గహూనంబులోం. దపనికై నడి నాకలము న్నుజించుచు౯ా 
ధృతిం గని సంచరించుచు. దుది నతి గోల్పడి నిద్ర లేక దు 
ర్మతి విలపించు నా కిచట రాత్రులు దీర్భము లె చనుం గదా. 6 

క, జానకి గనంబటడెనేనియు, మానుగ నీకుజములందు మెందాకీనియం 

దీనగమొంయందుూ జన, స్థానములం దిచ్చకొలందిం జరియింతుం గడా. 1141 
తె, ఈ మృగ ం౦బులు సారెకు నామొగ౦బుః 

జూచెడు మహీజు పోయినచొప్పు చెప్ప 

నిచ్చగించిన కి య దదీయేంగితములు: 
దోంచుచున్నవి దుర్ణన దూర కంటె. ర 

క. అని పలికి విభుండు సతి పోోయినచందముం జెప్ప డనిన మృగములు నభముం 
గనుంగొనుచు వేగదశీణ,మునకుం జనియె నృఘూ త్రీమునిం గనుంగొనుచున్, 

_ంయడ్టు అత్మణుండు రామునికి మృగంబులు నీత్త జాం దెల్చుటను జెప్వూట. శ్రుతం 

వ. మణటియు నన్వనమృుగంబులు లీఘ్రుంబున లేచి డశ్నీ ణాభిము ఖంబు లై నభస్థ ఎ 
లంబు ఏలోకించుచు రావణుడు వై "బేహినె త్రికొని చనినమార్లంబు (బట్టి రాను 
భద్రు, నవలోకించుచు దవ్నీ కా భిముఖంబు గానరి7 నేకారణంబునవ ఎగంబులు 
దశ్నీణదిశను దత ణదిగ్భూమిని విలోకించుచు డశ్నీణదిశకుం బరువు లెై 
న క్కారణంబున నామృగశిబులు లక్ష్మణుని చేత గృహీతీ చేష్టార్థంబు లయ్యు 
సస్పు డాలవ్యణుండు మృగంబుల చేష్టా భి ప్రాయంబు వచనసారంబుగా విలో 
కించి యన్న కిట్లనియె, 150 

అరుథ్లు రామలక్ముణులు మృగసూ చితమార్తమున నీతనువెదకుట. ఉ్రుశుం- 

సః కాకుత్ల్చవర యూమృగంబులు మాచేత నవనిజావృ త్తాంత మడుగం బడిన 
వగుచు దశ్నీణభూమి నందంద మాపుచు యావ్యదిశా భిముఖ్యంబుగాయగ+ 
బోవ్రుచు నున్నవి భూపుత్రి, పోయిన జాడ గౌనలయు విచార ముడి!” 
వెడకుదనాయన్న విని రాముం డగుంగాక యని వేగ యనుజసహాయ (డగుచు. 

_ తే,దరీ ణాభిముఖంబుగా దావమెల్హ ౧గలయంజూచుచుంటోయి మార్లమున నొక్క. 
జాడ రాలిన వ్రావ్విరిసరులు చూచి, మనుజవిభుం డిట్టులనియె లత్షణునితోడ. 

క, మానుగ నీకసువుంబులు, జానకి ధమ్మిల్ల సందు సవరించిన వి 
క్కా_నల నోచే డ కము, లైనవి గుజు తెతిగికొంటి ననఘవివారా. [152 
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న, మణియు. నికు.సునుంబులనన్లూూనత చేత సూర్యుండు ననపనయంబు చేత సమిా 

రుండును ధారణంబు వేత ధరి త్రీ తీయు నీమువ్వురు నాకు బ్రియంబు సేయుటకు 
_ నావచ్చునందాశ రవ్నీంచు చున్న వా రని తలంచెద, 1158 

కే, అనుచు దమ్మనితోనాడియాధిపు/ ' డొక్క తే లమునుగాంచి గిరినాథ జనకకనర్ట 
'సేము మెజింగింపు మని పల్కి చిప్ప కున్న, నై కోవించి చానికి నిటు లనియె, 

చ, గిరినర పీతచంద మెజింగింపుము నీ వటు చెల్న వేని దు' 
రృరశరవహ్ని చేత నిను భస్మము. జేసెద నిర్ట్యరంబులుం 
గరము నవాంబుహీనములు గా భవదున్నత మేదినీకుహోే 
తే రములు పర పీానములు గా నొనరించెడం జూడు వేలి శదీన్ * 1155 

క, పరువడి నీసానువు' లజీ, ముణీ( ద్రుటితాశ్లములు గాక మున్న సువక్షాం 

బరభారిణి హేమాభను, సురుచిరగాత్రిని ర ముహీజం జూపుము నాకున్. 1156 

ఆ, చూప వేని యిపుజె నునికికకరవహి.. భూరితకులు శిలలు నీటు చేసి 

. = చెల(గి నిన్ను నేండసే సెవ్యంబు. జేసెద, గాతమిోిరయంబు! గట్టి చైతు, 1157 

-క. అని పలికి విభుండు కన్నులు, ఘనతరరక్తాంబుజముల కై.వడి నలరం 
గనుంగొనియ మ్రల నిడుపే, తనరుదకౌననునిప దము భాగుణియందున్. 

శే. కాంచి యంతటవెండి యు ౫లయ'వె , రాను కాండీ ణియునుదె దై త్య రాజకృష్ణ 

యును బ్రభోపితయును బ్రీ Neen న, జనకనంచనిపదముల జాడ గనియెం 

వ ఇట్లు రాముడు ప్రవృ త్త త్రనితే పంబ ల నవై వై దేహీ రావణుల చరణ నాస్టసస్థానం 

బులు విలోకించి తత్సమిపంబున భగ్నం జై బె సడి యున్నచాసంబును దూణీరం 

బును బహాుప్ర కారంబుల విశీర్ణం బై నరథంబును ఏలోకించి సంధభ్రాంత 

చిత్తుం డై _వ్రియవాది యగులత్ష్మణున క కి ట్లనియ. 60 

చ, అనఘ మహీ హాశపులి పీవిధాభరణంటుల హూమబిందువుల్ 

మునుకొని గంధప్రువ్పసరము బర నంతటం జూడ నొ ప్పెడి౯ 

_ ఘనముగ ర క్షబిందువులు గానంగ నయ్యెడి దై దై తృ్యపాళిచే 
జనకజ కాననంబున నిజంబుగ భక్ యయ్యుుం జూడలోన్ . 1161 

_ంర్టుర్టూ రాముండు. జటాయావుచేత భగ్నం బెనరాపణరథంబు 6 గని విఠర్కి ంచుట, చ్వురుంా 

చ. గుజుతుగ భూమిపుత్రికాజుకుం గలహించి నిళాటు లిద్దజుం 

బొరింబొరి చాహుగర్భోమునం బోరినచందము దోంచెం గానిచో 

నురుతర హేమభూవి.తసముజ్ఞ ఏలచాపము భగ్నదండ మై 

నిరుపమఘోరభాంగ నవనిం “బడియుండ( నేల ఇెప్పునూ. . 1162 

క. తరుణాదిత్యనిభంబును, గురుతరవై వై డూర్యరత్నగుళి కాచితేము 

న్నీరుపమసువర్ల కవచము, భరణిం ౭ బడి యున్న దిచటం దమ్ముండ కంక, 118 
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తే. సుకుచిరము దివ్వ మాలో పకోభితంబు, నతథలాకంబు సగునితచృశ్ర, మొకటి 

వ. 

భగ్ననుణిదండమై ధరంబడీ వెలుంగు, చున్నదిచ్చటం గంటివె యురుగు ణాఢ్య, 

వుజీయు. గాంచనమయతనుత్రాణంబులును విశాచవదనంబులును నముహోకాొ 

యంబులును భీమాహాపంబులు నగుఖరంబులు గత ప్రాణంబు లై పుడమిం బడీ 

యున్నయవి ది ప్రపావక్ సంకాశంబును ద్యుతి మంత రబును సమరధ్వజో శే వేతంబు 

నగుసాంగ్రామికరథంబు భగ్నం బై చేలం బడి యున్నది చతుళ్ళతాంగుళ 

పరిమితంబులును డపనీయవిభూపీ.తంబులు నగుచాణంబులు ఖండితాగంబు 

లై. యభిహతంబు లై విప్రకీర్ణంబు నై రాలి యున్నయవి కరపూర్ణంబు 
బగుతూణీరంబులు విధ్య సంబు లై పడ్ యున్నయవి పగ్గంబుయను దోత్రం 

బును గేలం గీలించి సూతుండు నృుతుం డై డె పడి యున్న వాండు మణిరత్నే 

మయంబు లై నదివ్యృభూప ఇంబులరజంబు పుడమిం ప్పి యున్నది సోప్టీమ 

నుణికుండలు లగుపురుము లికువుకు విగతప్రాణు ల చామరవాస్తు లై ధరణిం 

గూలి యున్నవా రవి యన్నియు సురాసురోచితసాధనంబులు గాని సర్వసా 

మౌాన్వంబులు గావు కావున, 1165 

కూ, రాత్తు లై నవనుజు లు, ఫఘోరంబుగ నీత్త నె తికొని వోవుటా చే 
"0 

క 

తే. 

ద్ద 
అ) 

కాయం జంపుటా మ్రింగుటా, కాజియ పెట్టుటా నిజం బొకటి తలపోయన్. 

కావున లవ్షీణ యసుముల, తో వైరము మిక్కుటముగ దొరకొనె నాకు 
న్భావింపంగ మచ్చరముల, త్మ శూనలయ మరాతసంబుగా6 గలదింకన్. 1167 

పరంగ ధర్మంబు రాతుసాపవ్బా త్ర యైన, యుర్వినందని రశ్నీంపకునికి ధర్మ 

మాపదలయందు రత్సకం బనెడున్యాయ, ముది వివారింప నేడు నిరర్ల ర్భ మయ్య. 

అలయక యనారతము వే, ల్పాల నారాధించు చుందు మొనసినభ క్రీం 

బలలాశనహృత యగుమై, ధిలిం గావ దలంస। డొక్క బేవుం డై నన్. L169 

వత్సా కారుణ్యపరుం డగువా(డు సర్వలో శేశ్వరుం జె నను మహోళూరుం డై 

నను వానిం జూచి సరీభాతీంబులు తత్స ఏ భా ఐ వాసరిజ్ఞానంబువలన నశ కుం డని 

తలంచున ట్లగుటం చేసి మౌార్చ వాదిధర్మయు క్లుండును చాంతుండును లోక 

పీత యు కండునా గారణకపరుండ నై నె నేనన్ను* ది ద్రిదశేశ్వరు లందజు నిర్వ 

ర్యుం డని "తలంచు చున్నవారు గావున న న్నధిగమ్ంచి మార్గ వాదికంబు గు 

ణం బె న ననిష్టసాధనత్వ్రంబున దోవం బై ప్రవ_ర్తిల్లె నిప్పుడు చంద్ర చంద్రి, 
క్ మాపి సముదితుం జె న డై నసూర్యుండు చేజరిల్లీనచందంబున సరగుణంబుల 

నడుగునం ద్రొక్కి_ మత్స) తొ పంబు సకలరత్ భూతగ ణనాళంబునాఅకుం బ్ర జ 

_ కాళించుచున్నది గావున. 1170 

Un సురగరుడోరగ విద్యా, ధ రచారణసాధ్య దై త్యదానవయమా 

సురసిద్ధతుమితు బందొ, క్క_రు డైనను సుఖము వడయంగాం జల జిం్న్, 



ఆరణ్య కాండము, G17 

రాధా రాముడు క్రోధం బనలందిం చి త్రై లో క్యసంహారం బు 6 జెసెదననుట. శుధుం- 

"లే, శాతకరములం చె )లోక్యచరుల గమన 

ముడీపెద నభంబు న, స్మ్యసముత్క_రమున 
నిరవకాశంబుం జేసెగ నీరనిధు?) 

నెల్ల శోవింపం జేసెద నీకుణమున. [172 

సౌమిత్రి విను నేండు సన్నిరుద్ధ గృవా మావారితో డునికౌకరంబు 
విప పృనహన లవిధు గురుడా ఛసగరష్చవియు సంతవుసాభిసంనృతంబు 

విధి పశకులతావిసరగుర్కంమును కోశితార్హవమును శమ్యమాణ 
సరిడాశయంబును శకలీకృతకులాచలా గ ంబు నై విలయంబు నొందు 

. విప్లష త్రయంబు ఏీబుథులు సీతను, నా కోసంగ గ "లేని యాగనమున 6 

జెలంగ్ తిరుగ లేక చేష్టలు దక్కి వీతీంపం గలరు మద్వి శేమళ క్రి. [173 

, అలుక నత్మ రమండి తాతతధనున్త్యాము క్ట స నారాచసం 

కలచ నుక్షిత్ మై నిరంతరము నై తోడే ననురాస్టద మె 
కలితధ్వ స్త స్తమృగాండజాతగణ మై మె మె కాలోన్టృతం ైై. బె సమా 

కుల మై మూజగ మంతయు న్మిగుల సరోటో భించెడుం జూడుమా. 1114 

ఆకర్త పూ రృపూర్ణ దుస్సహ, కా$ ఫోదరకల్పళరని కాయంబుల నీ 

లోకం బీరాతసంబుగల చేకొని గావింతు నింక సిద్ధము నత్వా. 1175 

. సముదితమదీయభూరిరోవ ప్రయుక్త, కార్షుకవిము కృదూ రాతిగామినిశిత 

సాయకబలంబు. జూచి నిర్ణరులు నేండు,చాల విత్రస్తు అగుదురు సంభ్ర మమున, 

గురుత కమత”, 9ధంబునం బరువడీ లోకంబు లె భస్మంబు అగు 

న్నరయమాసురకిన్నర, సురులును బొలిసెనరు నేడు చూడు కుమారా. 1111 

. వినుము జరయును మృత్యువు విధియుంగాల, మనన నరతే ను నుప్రతిహాతంబు లె నరీతి 

మహీతరో హరసోద్దీ ప్పమానసుంశ, నై * భయే ననివార్యుండ నై తి నిపుడు. 1118 

అని పలికి మాశ్తాండ నంశమండనుం కగురాముండు సకోభుం డె నేత్రం 

బులం దాను దీధితులు నిగుడ నధరోష్థంబు చలింప యుగాంతకా౨౦బున నొ 

ప్వుసంవర్తాగ్న చందంబున నతిదుర్నిరీచుం డై శ జటాఫారంబు సవరించి వల్మ_ 

లాజినంబులు బిగించి అత్ను ణఖునిచేత నున్నవ, ప చండకోదండ కంబు గేల నందు. 

కొని సజర్టింబుం జేసి కాలక సేటాడ్షసన్ని కాశంబు ల సనారాచంబులు సంధించి 

లోకత్షోభంబుగా గుణ, ప్రణాదంబు సేయుచు. ట్ , త్యాలీఢ పాదుం డై నిలువం 

బడిన నమ్మహనీయవమూ “మూ _ర్థిపిశేషంబు తి ్స పురదహానదీయోదుర్ని రీశుం 

డై నయస్థమూూ ర్థిమూ. ర్రెచంనంబునం బేజరిల్లు యండె నిట్టునీ తావియోగ సంజ 

నితశోకాతిశయంబునం బుట్టిన స్రోధంబున భోకంబుల నన్నింటి నొక్క పెట్ట 

భస్తంబు సేయ సనుకట్టి నీల్జూూర్చులు న నిగిడించు చు నదృష్టపూర్వ కేజోదుస్స 

18 
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హుండై యున్నయన్నం జూచి లత్మణుండు వెలనెలంబోయి చేతులు మోడీ 

వినయంబున ని ట్రనియె. . 1179 

“యుద్ధ 2 లక్ష్యణు శు రాముని మృ దూఃక్తు కుల ననూనయించుట. చుణుం- 

స్కీ అనభాత్త్య నీవు ము న్నతిదయాశాలివి మృదుండ వఖలభూతహీ తరతుండ [యు 
వతిదాంతుండ వుచంద్రు నందుల యు సూరుష్టనందుందేజము వాయువందుగతి 
ధరయందు( దాలిమి దగి యుండు నీయందు నవి యన్నికీ. ర్రియు నమరియుండు 
నట్టిముహాత్ముంచ వై ననీ వొక్క_నియపరాధమున నిప్పు డలుకం:బూని 

"లే భు వనముల౧గాల్పండగు నె యూాభూరిరథము,నీపరికరంబుగలవాని నెజటుంగమిచట 

పీకు లిరువురు కలహీ౦చువెరవు. గాన, మొ క్షరథ మిందు. జూపట్టుచున్నకతన, 

వ. మహాత్తా యా 'జేశంబు ఖురనేమితతం బై రుధిరబిందునిక్రం ఇ నివృత్తసం 
.. గ్రామం బె 0 యున్న దైనను మైన్యస్థానంబు చూపట్టనికతంబున మన కప 

రాధి యగువా. డొక్క_ండే యని వ్రోంచుచున్నది యొక్క_నికింగాం బెక్కం డ్ర 

వధించం బూనుట ధర ౦బు గాదు నుహీపతులు శాంతి వహించి మార్షవంబున 

యు_క్షదండు లై చరింప నలయు, . 1181 

అఆ. జనవశేణ్య నీవు సర్వభూతములకుం బరనుగతివి సాధుపాలకు:డవు 
_ నిత్యకామదుండవు నీపఫత్ని నెవ్వాండు, తెంవుంజేసి యపవారింపం చలంయ. 

చ. అరయంగ యాగదీవ్నీతున కర్ణి నుహానుతు ైనబుత్విజుల్ 
గర మపచార మించుశయుం గైకొని చేయంగ లేనిమాడ్కి. భా 
... స్కరసురయతరాతసులు కె కల లము లంబుధు లుర్స నీకు సు 

స్థీరతరశ క్తి వి ప్రియము సేయం నోస వొకించు శేనియున్. 1183 

క, భూపాలవర్య యిచ్చటి, తాపసులను నన్ను. గూడి తడయక .యిచటకా 
 భూపుత్రి నపవారించిన, పాపాత్తుని వెదకి కాంచి పకం గూల్పు మిలన్. 1184 

శ అనముచారి త్ర జానకి నషహాకించి, నట్టిదుష్టుండు నుప పట్టున ంతేదాక 
గిరివనా్దిసరిక్సరో వరనరాహి, సురజగంబులు కోధింత ముకుజవమున. _ 1155 

(| సనమల పోతి సామంబునల ద్రిదళులు సతి నొనంగ నేని తెంఫున నవల 
నీదలక యుగ్గితేకోపం, బదయక నార్థకము సేయు నుస్మ దనుమతిన్. 1186 

, మహాత్తా వినయంబున నయంబున సామంబున కీలంబున మహీఫు త్రి వయం 
జాబ వేని యవం సుశేంద్యనజ్రప ప్రతిమంబు లై నసువగ్ణ్ల పుంఖసాయకంబు 

. లడరించి జగంటులు నిమ్హూలంబులు * గోవింపుదువు “గాక యని. పలికి లత్మణుండు 
తనమాటలం. చెలివి నొందక నోకసంత ప పుం డై దురంతమోహాంబున “ నస్వుస్ల 
పహ్యాదయుండై పరిభ్లానవ దనుండై యనాథునిభంగి. _వలవీంచుచున్న రామునిం 

ఎ జూచి. తదీయచరణంబుల. బట్టుకొని. కొండొక సేపు సాంత్వవాక్యంబుల ననూ 
_నయించి. వెండియు ని ట్రనియె, oe F 1187 

vm 

శ. 



చ్, 

ఆరణ్య కాండము, 619 

అనిమిషు(6 డాసుధం బడసి నట్టుగం బం _కీరథుండు బలపం 

“బున ఘనయాగ కర్త మున బుక్రునిం గా నిను గాంచి "నీదుపా.. 

ఆ, 

వనగుణము ల్లబం చుచు భ వద్దోరవూవ్య సనంబు చేం దుదిక్ 
నునభరతుందు చెపిన కృ్షమంబున నేగి సుశేం ద్రావీటికిన్. 118 

త్వ్వాదృళు లై నమహాత్తులె యూద్భుగ్విధదు8ఖ మిటు సహీంసక యున్న 

న్థాదృళులు “స్వల్పమతు లే, 'తాదృశదు౭ఖమున కెట్లు తాళుదు రధిపాం 

తొడరి నీవు దుకఖతుండ వై జగము లహీన తేజమున దహించి లేని 
_యనఘచరిత యారు తై భూతములు పద్మృదళ జలంబుభంగి దల్లడిల్లీ. 

సీ, 

తే, 

న. 

అలనహుపాత్రజుం డగుయ యాతిసు లేం'ద ర సదమునొందియుదు ౧ ఖపరుందుగా దె 

కొడుకుల. నూర్వుర నోల్పడి బ్ర బ్ర హారి మైనవసిమ్టం డాయాసపడ 

యఖబభూతంబుల కాధార మెసయాధరణి యొకొ_కమాటు కపడిలచె 

జగతీ ప్రవర్రకు లగుచం, ద్రరవులకుః గలుగడె మయొకమాటు [గ గ్రహణభయము 

శక్ర క్రముఖ చేవతలుక డుం జతురులయ్యు, మున్ను పెక్కు విధములనిపన్ను లగుచు 

కోకముందరెయాతీ త్రీ యసుఖమువిడిచి,యిదియులోక స్వ భా వమై యెసంగునధిప. 

దేవా సమ _స్తభూతంబులు సర్వభూతాది దేహీ యగుస స్వేశ్వరునివశంబు నతి 
కమింపం జాలన్ర నీవ్ర ప్రాకృతుండుంబోల పై ప చేహినిం గూర్చి శ్లోకింప నగు 0 

డు గావు సమదర్శనులును విపాదరహితులు నగునీయట్టిమహానుఖావు 
లెట్టిక్సృఛ9ం0బులం డై 'దెన వోకింపరు మహాప్రాజ్ఞ అగుపునుషులు "సూక్ష్మబుద్ధియు 

కు ల శుభాశుభంబు లెటుంగుదుకు గావ నీవును బుద్ధిచే వేత నీదుణఖంబునా 

చేత నె నెట్లు సంప్రాప్తం బయె్య నని యథార్థజ్ఞానంబున విచారింపుము శాస సక 
సమధిగమ్యంబు రభగుటవలనం గర ంబులగుణవోవములు ప ప్రత్యమంబుగా విలో 

కించుట కశకర్ణింబులు గావున తత్ఫలం బెట్టిదని సిశ్చయింప నలవిగాదట్టి కర్మ 0 

బు లనువ్టీ౦పకున్న సుఖదు౪ఖంబులు గలుగనేరవు ము న్నేను బుదిమోహయే 

న దె న్యంబు నొందినప్పుడెల్ల బహు ప్ర కారంబుల ధర్గాపచేశంబునం చేర్చునట్టి 

నీవె వై క్లబ్యంబు నొందిన సామాదృ ఎవాస్పతి_ మె యెన 4 నిన్నుం చేర్చుటకు సమ 

ఫండు ఏ గాండు మముబోంట్లం జెప్పనేల మహోప్రాజ్ఞుండ నె వై ననీబుద్ధి 'చేవతలకై_ న 

దుర్గభంబు శోకంబువేత 'నంతేర్టి తేం' చై నభవదీయజ్ఞానంబుం “బ్ర బ్రజోధించెద 

వధానర్హం బె నసా త్విక చేవగంధ్ ర్వాదిదివ్య ప్రా శివర్గంమీను బ్రాహ్మ ణాదినును వ్య 

వర్షంబును సర్వలోక సంహారసమర్థం బై ననిజపరాక్రమంబు నాలోచించి వధా 

ర్స లగువారినధంబుకొజుకు సన్నద్ధుండవు గమ్లు  సర్టిజగశ్సంహోరంబునందు 

మున కయ్యెడి లాభం బెద్ది సీత్ర నపేవారించిన పాపాత్తుని 'నెటింగి వానివధింపు 

మని బోధించిన నారఘువల్ల భుండు సార గ్రా గాప్ యగుటం జేసి మవోసారం 
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బె నలత్మణునివాక్యం బంగీకరించి ప్ర పృవృద్ధం జైనకోపం బుజ్జగించి చిత్రం 
చె నకోదండం జెక్కు...డించి "వెండి యు లొక ణున కి ట్లనియె. 192 

ఆ. ఎందు. బోద మతివ నెచ్చట వెడకుడ, మెట్లు పోవు వార మెద్ది తెజంగు 

చెప్పు మనిన: నతండు చేతులు మోడిచి, యిట్టు లనియె వినయ మెసకమెసంగ, 

ఉ, ఓ నరనాథ వర్వ యిటు లూరక చింతిల నేల యీజన 

స్థానము ఫఘోకరాతసవితానము గావున నిందు గల్లునా 

నానగదుక్లకందరవనంబులం గిన్నరమందిరంబుల౯ 
మాను? నంతట న్వెవకి మానిని. గాంతము రాఘవో త్తమా. 1:91 

తే, అన్న మోః:బొటిె బుద్ధిసంపన్ను లగుమ్కహాోనుభావులు నాపదలందు మిగుల 

_ గంప మొంచరు వాయువేగంబునేత,కె లములుంబో లెధ్భత ర్యసారులగుచు. 

యుడు రాముడు ఖండితపతుపాదు. డై పడియున్నజటాయువుం గనుబ. ధ్రురుం- 

వ. అని బుద్ధిమంతుం డగులక్షుణుంగు పలికిన నారఘువల్ల భోం డతనిం గూడి యధి 

జధన్వం డై తఈురాకారముఖం బె నశేరంబు సంధించి యవ్వనంబున నెమ 

కుచు నొక్క_చోట ర కసికాంగుం డై పర్గతకూటంబుకరణి నేలం బడి 

యున్నగ్భ ధ్రనాథుం డగుజటాయువుం జూచి యిద్దు రాత్తుండు నిక్క_ం౦బుగా 

నక్కమలగంధిం బట్టుకొని మక్కి నరక్క నుండు అకనమాయవలన. 'బథీ 

రూపంబు గైకొని యున్నవాడు నిరితంబు ఆన లై నఘ గోరశేరంబుల వీనిం బెగ 

టా ర్చ్నెద నని యలుక దొడమినచి త్రంబునల ద త్రజీంచుచు నొక్క_క త్రి త్రి 

వాఠియమ్ము వాపంబున సంధించి పుశమి నడంకునట్లు గా నారి మోయిం 

దిన నన్నరశాస్తూ హాలుం జూచి పథీ,౦ద్రు,ండు భయెంబు గొని స సఫేనం బగునుధి 

రంబు గ్రక్కుచు దీనవాకంబున ని ట్రనియె 1196 

తే. అధిప యోవధినట్ల నీ వడవిలోన 
వరుస నెడ్డాని ని వెదకుచు వచ్చి తట్టి 

పరమసాధ్వి మహేీజయు. బర నాటు 

ప్రాణ ముభయంబు హృత మయ్యెం బరునిచేత, 18? 

సీ. అవనీశ యేను జటాయున గృ ధ్ర వాథుండ నీవును బత్ష్మణుండులేని 
= యెడ భవర్హేవినిగడువడి రానణుం డనునిశాచరు(, డొక్క. డపవారించి 

కొనిపోవుచుండ నేం ౫నుంగొని యడ్డంబు వచ్చి యాకసమున వాడి మెజునీ 

యుద్ధంబుం జేసి సముద్ధతి నఖతుండహతుల వానిశరీర మంత వచ్చి 

కే రథము బడ దన్ని రథ్య పారథులం జంపీ 
విలు దునిమి ఛత్ర తే చానురంబులును జించి 

యలని తుది నిట్లు ౫ తన్ని శాకానిలూన 

పతపాదుండ. నై వేలం బడినవా(డ; i194 



వ, 

ha 
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మహాళత్తా ముదీయన ఖ చంచుపుటపకంబులం జ డగిసడి నతదీ యరథరథరిసా రథి 

చ్చ శ్ర చామరసతాకాధ్వజచా; గ ప్రముఖపరికరంబుల నన్నింటి నవలోకింపు మి 

_క్రెజంగున శత్రునిం దొడరి పోరి పోరి పరిశ్రాంతుండ నై అెక్కలు 'దెగి నేలం 
గూలి యున్ననన్ను నీవును బదంపడి వధెంపం బూనుట తేగవే యని పలికిన 

నారఘుస' త్తముండు వాని జటాయువు6గా నెజింగి సీతా నృ త్తాంత శ్ర వణంబున 
ద్విగుణీకృతశోకతాపుం డై మహోపకారి యగుగ్భృధ్రపతి డాయం బోయి 
వాపంబు. బరిత్యజంచఛి యతనిం గాంగిలించుకొని కొండొకసేపు కన్నీరు 

మున్నీరుగా రోదనంబు. జేసి సంతాపవిశేవంబున నవశుం డై పుశమిం ద్రెళ్లి 

యొక్క ౦త సేపునకుం గృమ్మణి లబ్ధ్బసంజ్ఞుం డై లతాకంటకస ంకీర్ణం బగుటం జేసి 

యువ్వురికిం బ్ర వేశింసరానియరణ[్ట ప్ర, దేశంబున పరమదూ? ఖతంం డై యసవో 
యుండై యతి ప్రయత్నంబున నూర్పులు వుచ్చుచున్న జటాయువుం గని లత్ముణు 
నవలోకీంచి య ట్లనియె. Ti99 

రురు రాముడు జటాయువుపా టెచతింగి దుకిభఖించుట. శఢుం- 

. మానదపూ జ్యసామ్రా,జ్యంబు పోవుట యటపీనివాస మి ట్లావహేలుట 

పత్నివియోగంబు స్తా ప్టించుటయు బితృనఖు(డు జటాయువు చచ్చుటయును 

లోకంబులో నిట్టికో కంబు 'లెవ్వాని కై నను గలవె లో నరసి చూడ 

నాయ భాగ్యం "జే మనంగ వచ్చు సమ _స్తవస్తుదావాకుం డగువహ్న్ నైన 

లే, నీజు గాపీంప నోపు పత్నీవియోగ, జనితతా పంబు వాయ నేసలిలరాళి. 

శే, 

క 

క శ్ 

ల 

బడుదు నన్న మదీయ దౌర్భాగ్యమహి మం, జేసి యదియునుజాల శోషీంచిపోవు. 
జనవరకుమార నాచే ససవ్యూమైన, వ్యసన మిభ్భృంగి సంపా ప్ప మగుటవలనం 

బరంగ నాకంకె నన్యుం డభాగ్యతగుండు, వసుధలోం జూడనింక నెవార్టడు లేడు. 

(వ్రీయుండు వితృసఖుండు వృద్ధాండు, స సయజ్ఞుం డీగ్ళ ధ్రవిభుండు నాభాగ్య విప 

రియుమున విలూనసశ్ష ,ద్వయుండై. ధరం గూలి యున్నవాండు కుమారా. 

అని పలికి విభుండు శోకము, మనమున సై రించుటకు సమర్ధత లేమిక౯ా 
జనకజ యొక్క_డం జెపుమా, యని ధరణిం బడియెం జి త్త నువశత నొంవక్. 

. ఇట్లు శోకమూ ర్చాపరవళుం డై. కొండొక సేపునకుం జెలి వొంది వెండియు సౌ 
మిత్రి కి ట్లనియె. . 1204 

. ఈపతనో “త్తముండు మన శకెంతేయు ప్రీతి మొనర్పం బూని తా 
'నేపునం బోరి పోరి తుది నిట్లు వియాన పత్షత్రపాదుం డై 

యాష్పథివీతనూజవిధ మరి లిం జెప్ప భ్రైణనంయుతుం 

జ పడి యున్నవాం డిట మదాస్యనిరీకుణ శౌతుకంబునన్ . 2౪5 

అని పలికి జటాయువు నవలోకించి. tos 

అండజో త్తను రావణుండు జానకి నెల్లు నంచించి నొనివోయె వాని కేమి 



629 గోవీనాథ రామాయణము 

_విపకారంబు. గావించితి నేనాపువా( జెంత శౌర్యంబువాండు వాని 

. పట్టణం బెక్క డ బల మంత చల మెంత కుజ మెంత దోశ్ళ_కి కి కాలంది యంఖే 

గరివాండు నిన్ను సంగ్రామతలంబున చరీతి నిర్ణించ నెచటి శం 

ఆ, జెప్ప నలవి యీని చెప్పుము జానకీ, వనితే వా న నీదువధ విధంబు 
నావుడుం బత త్రి నాథుండు సన్నపు, కెలుంగుతో క విభున కిట్టు లనియె. [207 

రుద జటా ఎమువ, రామునకు కానణుండు సీక నె పకొని వోయిన తెణిం గెలింగించుట. చ్చురుం- 

శి 

చ, జననర రానణుం డనుని కా చరనాధు౭డు బలీ జానకం 

"గొని గగనంబునం జనుచు ఫఘోరత రం బుగం డాం యడ్ల మై 

యని యొనరించి బిట్టలసి నట్టిగుదీ యపతే త్రము ల్రయం 

బున ననీధారే నీకీ పోయి నగ స్వృదిగున్నఖంబుగన్. 1208 

E} అనధుచా రత్త యేను జ రాన్వితుంక, నగుటవలన రణోర్వి బి ట్టలసియుండ 

వాతీదుడ ర నసెంకులావార్యమాయ, నలమి నన్నిట్లు చచేన్సి దళాస్యుం డరిగ, 

వ దేవా వ్రాణంబులు పరిక్నీఇంబు లయొసై డృష్టి చలించు చున్నది యలంకృతా 

గ్ ంబు 3 న సునర ర్ల వృకంబులు విభోకీం ంచు చున న్నవాండ రావణుం డేము హూ 

'సంబునాసకి నప సవాకించి గొని చనియె నమువలూ ర ర్రంబు విజయనామకం 

బాముహూూ ర్రంబుకందు నష్టం చః సతద్ధన నంజు విభునిచేతం గృమ్మణ లజం బగు 

నని శ్వా స్త్రప్రమాణంబు గండు రావణుండు సీతా మోహికుం డగుట నది 

యెటుంగయడు ౨. 

కే. పూని బడిశంబు న్రుంగినమీనముగతి ననఘ జానకి నవహారించినఖలురడు 
శీఘ్రిమునం జచ్చు నీకింతచింత యెల్కపగతుం జంపీ సుఖంచెదు పడంలతిం గూడి. 

రుడు జకగాయువు మృశుం డగుట. శిఖ 

వ, మహాత్తా నీకుర : జెప్ప గలయంత చెప్పితి నింక నీతోడ సంభామీంపం జూల 

రానని విశ శృవునకుం దనయునింగాం గుబేనునికిం దమ్మునింగా నెలుంగు మని. 
యిట్లు. శ్రాంతిహీ నుం డై యు త్తం బిచ్చుచుండ నప్పేడు సామిషం బగు 

రుధిరంబు జటాయువువదనరబున నుండి. నిర్ణమించెం బదంపడి గృ ధ్రపతి శ్లర్రీ 

_రంబు విడిచి ప్రాణంబులు నగనంబున కుద్దమించె నిట్లు దుర భంబు లైన 

ప్రాణంబులు వీకిచి నిరంబు ధరణం బడ వైచి తత్త జంబ సంస్రా 'ప్రమరణుం 

డ్యయ్యె నిట్లు. 'పంచక్పంబు నొందినగ్భ ధ పతిం జాచి సరమముళఖాశ్రాంత 

చిత్తుం డై రాముండు లత్షణున కి ట్లనియ, : wet 

మ, చిర కాలంబుననుండి యీవనమ లో జీపించుచు న్ఫల్శి వే 

నరుదార నిషవారించునీపతగవంశ చీకుడు. న్నేండు నా 

_కొఆకుం గ్రూరనిశా చరాధమునిచే ఫో రాజిలోం జచ్చెని . 
ద్ధంలో నిట్టిపరోపకారమృతి యు కంచే కదా యెరికిన్. ఎ 22I8 



ఆరణ్య కాండ ము, 48 

&, ఎక్కడం బట్టణంబు మన కెక్కడ? కాని యర ణస్టసీమకుం 

20 

దక్కక వచ్చు "కాక్క డం బదంపడీ సీత నిళాటు వేతిలోం 

జిక్కుట యెక్క.డకా వివ హాగ శేఖరుం జీగతి నాజి వానిచే 
నిక్కడం జచ్చు మెక్కడ హా యేమన నచ్చును డై వతేంత్రమున్. 7: 
. పెద్దకాలంబు జీవించి వీదప నిట్లు, నాకొజుకు నీవివాంగమనాయకునకు . 
నీవనంబున ననుజుచేం జూవవల సెల గాలము దూర్భుతయాం "జెంతఘ్థునునకై న 

రురు రాముడు జటాయువునకు దవానాది సంస్కాకంబుల. కావించుట. ఛ్రుదుం- 

. నుజీయు6 బిశకృ వై వ తానుహం బె బె నగృ్భధ్ర,రాజన్టంబు( బరిత్యజించి మత్కృతం 

బునం _్రాణంబులు ఏడీ 3. దిర్యనోోనినత తులయం దై నను సాధుబును శూరు 

లును ధ ర్యాతులును శరణ్యులు నగువార లిక్రెజంగునం జూపట్టు చుండుదూరు 
సీ శాపియోా? దుక ఖంబున కంటు జటాయుర ర,రణదుకీఖం బధికం బె యున్నది 
ంబమ్మహా యశుండు దశరథుండుంబో లె మనకుం బూజనీయుండు గావున నితని 
సంస్క రించుటకుం గాష్థంబులం డెళ్తునిన నతం డ ట్స కావింప నారఘువల్ల భోండు 

పావకునిం బణయించి యప్పతంగ ప్పంగవునికశేరంబు చితామధ్యంబునం 
బెట్టి యజ్ఞ ఫీలుకును నాహీతాగ్నులును భూదానపరులును మొదలుగాలోల 
పుణ్యాత్మంలోకంబు లన్నియు. గ్రనుంబున నటి శ్ మించి నాచేత సంస్కృృతుం 

డవై యనుజ్ఞ వడనీ పునరాచ్చ క్ట 'సేరహితు లె నని సత్యము కులకు. బరమప్రాప్యం 
బె న వె వై కుంశాఖ్యలోక ౦బునకుం జని యందు నిత్ళనిరతిశయానందం బనుభో 

వించుచుండు మని పలిక్ స్వబంధభువునకుంబో ల దుఃఖంచుచు జటాయువునకు 

మం త్రపూర్వకంబుగా సగ్నిసంస్కారంబు. గావించి యనంతరంబ వనంబునం 

జని యందు నుహామృగంబుల వధించి దర్భా_స్తరంబునం దిడి తన్గాంసంబులు 

వీండంబు*ు గావించి హరితశాకర్టిలంబు నందు బటాయువుకొఆకంటిండ ప్రదా 

నంబుం గావించి మృతుం డై నమనుజున కేమం త్ర జాతేంబు . స్వగ్గప్రాపకం బని 
చ్రావాణులు నొడివి రట్టినారా యణసూం న్ యామ్యనూకాదికంపు జపించి 

సోదావరికిం జని యందు “లత్ష్మణస హీతంబుగా సుస్నాతుం డై శా న్మదృష్టం 
బె నవిధిచేత జటాయువునకు సలిల శ్రియలు గావించె నిట్టుమవార్షి గికల్పుం డైన 

రామునిచేత సంనృృతుం డై యిప్పకంగకులపుంగవుండు నిత్యం బై బె నపరమ 
గతికిం జనియె ని “క్రైఅంగున న నారగుసన త్రముబు జటాయువునకుం బుణ్యలోకం 
బులు కల్పించి యనంతరంబ సీతాన్వేషణతత్పరు శై 3 యచ్చోటు వాసీ ఏమ 
వాసవులపగిది మహాననంబు( బ్ర వేశించి యొక్కింత | దూరంబు, వరుణది శోభి 
ముఖంబు గా నరిశి కృమ్ముటి దషేణంబునకుం దిరిగి పోనుచు. _ 216 

. చండస౦కావళతుండ గ్ర ౫ వివళితచటులకాలతమాలనా లచయము 

కరికుంభ మాంసభ షణమ _తృమృగరనాజఘోషణఘూర్షి తకుంజపుంజ 
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మతులితభూరినిద్రాస క వశమై రలందనంద్వికందరంబు 

శే. కల్యభల్లూకసారరగచమురనృమర, గోధికాసరఖక్ష ప్రఘూర్షి తంబు 
నగుమహారణ్య పదమున నర్క_వంశ,వర్యు లరిగిరి కోవండపాణు లగుచు. 1217 

న, ఇతె అంగున( శ్రా త్రయమాత్రదూరం బతీ క మించి యవ్వల. 1218 

క నానాఖగమృగయు క కము, నానొ వ్యా ఛాన్విళము ఘన ప్ర ఖరము స 
స్మ్థానితీ మగుక్రాంచం బను, కాౌననమునం జనిరి భూరికార్నో కధరు కై. (219 

వ, 9 ] టన్ముహార ణస్టంబున నర్గ యోజనదూరం బరిగి యంత న నంత వై చేసి నన్వే 
మీంచుచు నక్కాననంబు గడిచి యవ్వుల మతంగా శ్రమసమిాపంబునంబొల్పు 
ఘోరారణ్యంబు బ్ర వేశించి యపరితుణ్ణమార్లంబునం బోవుచుం దన న్మధ్య 
"దేశంబున- 1220 

జే కటికీచిళటికతమున 6 గాన రాక్, మహీతపాతాళలోకసమాన మణగుచుం 
గ్రాలుగంభీర మగునొక్కగపహ్వూరంబు, పోలం జూచి తదంతికభూమియందుం 

రుషా ౬ త్యణుండు తన్ను మోహించిన రాక్షసి కళ్మనాసికా స్తనముల ఖండించుట. ఛ్రుత్తుం 

చ, వికటను ఘోరరూవిణి వివేకోవిహీనను ము క్థమూన్థజకా 
వికృతముఖం గరాళను బ్రృనృ త్తవా రిద్విసమాంసభేక్షణం 
గృకచస మానదంప్ట్ర? నురుకొౌయను దు స్త్వ్వచ నుగ్భనేత్త్ర నం 
దొకబలురక్క_సిం గని తేదున్నతి కచ్చెరు వొందు చుండగన్, L222 

కే. అది రయంబున. జనుదెంచి యన న్నమో?ల, నున్నలక్ష్ముణుం ఇగాంగిట నొ _త్తిపట్టి 

యాలింగానన్ను వరియించియ చలకూట సానువులయ ౧దుసం క్రి శసలువుముచట. 

చ, అన విని లతుణుండు కువితాత్త్య కుం డై వెస శాతఖగ్షముం 

గ్గని కుచరర్లీ నాసికము( ననిన మేఘముభంగి న నార్చుచు౯ా 

దనుజ భయంబు మైం బజుచె దారుణవై ఖరి నంతరాజనం 
దను లతిదుర్లకాననపదంబునం బోవుచు నుండ నంతటన్., (224 

ఈ. అన్నను. జూచి లయ్మ్ణుండు ప్రాంజలి యొ సుమృదూ క్రి క్6 బల్కు. న నో 

సన్నుతశీల మద్వోవుల సవ్య భు పంబు చలించం బి త్త మా 

పన్నత నొంచెడు న్మజశీయు భవ్యనిమి త్రము లెల్ల దో౭చెదుం 

బన్నుగ వంజుశాఖ్య వ మగుపకి జయావవాభంగిం గూసెడిన్. 1225 
వ. కావున మనకు ముందజు నొక్క్యయసవ్య్యూం 3 బెనభయంబు గలుగుం బదంపడి 
మితి వెట్ట రానిశుభంబు దొరకొను దానిం బరామర్శింప వలయు నని పలికిన 
'నతనిపలుకు విని రఘువల్ల భం డది యెట్లాకో యని విచారించుచుం బోవు 
నెడ. 1226 

తే, అడవీంగలభూరువాము లెల్ల ౧బుడమియజూాప, కట్టువడంగదు మారంపుగాలివిసెం 
గోటివిడుగుల మో త్రక్షు సొటియగుచు, విపులశబ్దంబుఫూోోర మైవినంగ (బడియె, 



న్స్ 

లొ 

ఆగణ్య కాండ ము. 62ల్ 

వ. మజీయును. 1298 

రుద్రా రామలక్ష్మణులు కబంధుని బాహు సాళశమున6 జిక్కునడుట. ద్రుత్తుం- 

పొడువు బేవామువాండు వెడందవతీమువాండు న్యుపగతగళ లీరు. డై నవాండు 
నిశితంబ్న లగురోమనిచయంబు గలవాడు కడుపున బలుమోముగలుగునా డు 

నురునగేంద ద్రముమౌడ్కి నున్న తుండగు వాండుకాల మేఘముభ ౦గంగ్రాలువాండు 

సీలజీమూతంటు లీల గర్లిలునా డు భయదాట్ట హోస సనంభ్ర నుమువా?డు 

.వింగపతుంబువృ త్ర తంబు సేమణాగ్ని,! కణచ యోన్వైష ష మగునొక్క_కన్నురమునం 

బరంగ నొ ప్పెడువా6ండుకబంధు.డ నెదు, కిన రాడ్ సుం డొక్క డుగానంబడీ యె. 

మజీయు నారాతుసుండు యోజన ప్రమాణాయామంబు గబతేన బాహువులు 

సాంచి లోంబడినసింవా వ్యాఘ తరము భ బ్లా కవ రాపోదిననమ్భ గంబుల భఖ్నీం 

చుచు మళ్తుం డై నిలిచియుండ వానివాహూువుల్వనడునుం జిక్కి వెడల నుపా 

యంబులేక క్రోశమాత్రం ౪ బరిగి సమోపస్థు లగుటయు నాడు బలాత్కారం 

బున బాహా హశంబులో నవ్ముహాత్ముల . .నాకర్షించిన బారు కబంధ బాసుువీడితు 

లై వివశత్వంబు నొంది రందు రాముండు కారా గ్రేసకుండు గావున నొకింత 

ధైర్యం బవలంచించి న్హథితుండు గాక యుండె ప్ప డు లత్ముణుండు వ్ష 

మం డై యన్న క్రి ట్లనియె. 1280 

ననుజనాయక మేను దనుజుని చేం జిక్కి. వివశుండ నైతి న న్వీని కింక 

బలిగా సరుర్చించి. ప్రాణము బ్లక్కించుకొని నీవు తోలంి పొ మ్మనఘచరితే 

యటు లైన వె చేహ నల్పకాబంబునC బొంది పి తనం బె బె నపూజ్య రాజ్య 

మేలెద వపుడు న న్నెలమి మనంబున గడు సంస స్మరింపుము కరుణం బేనీ 

_ యనంగ నారాము డింతభయంబు దగునె 

యను చస దమ్ముని బోధించె నంతలోన. 

(గ్రూరుం డగు రాత్షసుండు ఘనఘోవణమున 

నమ్మహాత్తులతోడ ని ట్రనుచుం బలిశె. [291 

ఎవర్టేరు 'మోర లీవనికి నేటికి నచ్చితి రిన్మహావనం 

బెవ్వరు చూడగా వెజుతు రింతేకు బె పము దెచ్చె మిమ్ము మా 

నో చ్వడగంగం బట్టుకొని గోబ్బున మ్రింగెద జీవిశంబుతో 

నెవ్విధి మికు నొరకుకడ ేగంగ వచ్చు నింక న్రయోాడ్డతిన్. [282 

రుద్దు రాముండు కబంధుబా హువులం జిక్కు_వడుటకు దుగఖించుట. శుణ్రుంా, 

. నా విని రాఘవ్రుండు వదనంబున దైన్యము దోపంగా సుమీ 

త్రావరప్పుశ్రుతో ననియె. దమ్థుండ దురఖముమిోంద దుగఖు మి 

కై [వడి నుత్తరో_త్తరము గాధతరంబుగం గొననంబులో 

జీవితహోని నల్దునటు చేకుజుచున్నది యేమి సేయుదూన్ , 1288 

79 
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శే, కాల మెంతటిఖును లైన6 గడనం జాల్క రనఘ పౌరుష మెల్ల నిరర్ధకంబు 

న, 

గాన నిన్నును నన్ను నిక్కాలమందు,దె జవ మాపన్నులంగం జేసె సెం దేలు "లేల, 

, వత్సా సర్వభూతంబుబలోన. గాలంబున శే మహోవీర్యంబు గల దక్కాలంబు 
నకు సర్వభూతేసంహోరంబు వ్రయాసనాధ్యంబు. గాదు సులభ సాధ్యం. టై 

యుం౦డు. 1255 

. ఎంత బలవంతు లెనం దా శెంతే కూరకు, లె ట్ రై "లి నమనుజు 
లవని చాలుకే సేతువు లట్ల వెస న శింపుదురు కాలవశమునం శేసీ వత్స. 1285 

- అని యిట్లు పెక్కు చందంబులం దనదురవస్థకుం బొక్కు_చు దృఢసత్యవిక్ర 
మ ౦డును నుహాయరుండును బ్ర తౌపనంతుండు నగులాముండు సముద 

పారుముం డగుసౌమి త్రి నవలోకించి తనచి. తేంబు స్థెర్టియు క్త క్షంబు( గావించు 

ఫొని యుండె నప్పుడాకబంధుండు నిజబావహాుపాశపరికీ స పు లయిన దాశరథులం 
జూచి చై వవశేంబునం జేసీ మిోరు ఈుభా గుండ నైననాబావహూున్రలం జిక్కితి 
రింక దక చేల నాకు నాహారంబు ౫౦ _డనవుడు సుమిత్రానందనుండు పర 
మా రుం డయ్యును థై ర్యంబుకలిమి విక గ్రమంబునందు( "సృతనిశ్నయుం డై 
చామున కి ట్లనియె. (231 

“ంర్టుర్లూ లక్షణుండు రామునితో. గ బంధు బాహువుల ఖండింపనలయు ననుట చ్యుణుం- 

అనఘా పండు దురాత్మకుండు గురుబొ'హోస. త్త గ్రయు కృుండు లో 
కని కాయంబుల నొక్కటం గడంగి మ్రింగం జూలువా. డింక నొ 
క_నిమేషం బెడంజేసి లేని నునలకా గరోఏద దత న్మింగు న 
స్పనికిం బూనక మున్నె వీనిభుజముల్ భొద్రాని ఖండింపునూ. L.88 
డెవా యాగ బావ్యాంబు లై నపళువుల వధించిన వారికిం బోల నకృతపరా 
రము లె నవారి నధించినవారికి? బాపంబు గలుగుం గాని యిట్టదురా 
క్షనం జంపిన వారికి? బాపంబు లేదు గావున నాలస్యంబు సేయక వీనికరం 
బులు ఖంకింపుము. 1289 

.అను-ను బత్మణు( డన్నతో నాడుమాట 

విని కబంధుండు కోప ప్రవిమ్షుండ గుచు 

ఘోరపాతాళనిభ మైన నోరు చెజుచి 

యసముతో మ్రింగ భకించునంతలోన, 1240 

వ. డేశకాలజ్ఞ బసునమ్మహావుగుషులు ని 'శితంబు లె తై నకృపాణంబు లంకించి. 124! 

లే, 

వం 

దనుజుడశీ.ణ బాహువు? దునిమె రాము(,శంతి* చోడోడసౌమి తి త్రీ యసురుసవ్య 
కరముదునియంగనేసె సె నీగతినీక్ళ శ్ల త ,బాహుడై వాడు డు రోంజుచు(బకియెనపుడు, 

ఇట్లు కబంధుండు విలూన బాహాండై. నెత్తుటం టోంగి జలదంబుమౌాడ్కి_ (బుడ 



ఆరణ్య కాండ ము, గ్రస్త? 

మియు గగనంబు దిక్కులుం బగుల నార్చుచు మహీతల౦బునం చెల్లీ దీనుం జ 

మీోారెవ్వ రని యడిగన నద్దానవునకు లత్మణుం డ్ ట్లనియె. 1248 

ఇన్నుహానుభావుం కివ్వాకుదాయాదు(, గనఘమూూ రి రాముండనంగ నొప్పు" 
నేను లత్మణుండ నితే నికీ డమ్తుడ, నెపుడు భ్రాశ్ళృభ క్రి నెసంగువాండ,. 1శి4। 

ఆ, అంబవేత రాజ్య మపవ్శాత ముగుచుం.3 6, 'బత్నితో డం గూడి భానుకులుండు 

మత్స వే మొతుం వగుచు మహీళాటవికి వచ్చి; యొక్క చో వసించి యుండు నంత, 

మ్రుచ్చిలి రక్క_సుం డొక్క(డు, సచ్చరితుని రామవిభునిసతిం గొని బోయెం 

జెన్చర న న దేవిని మే, మిచ్చట కోధించువార మెంతయు. గడ శకన్. 1246 

థై 

(ర 

ంరుడయూ కబంధుడు రామలక్ష్మణులకు 6 దనచరి లి, తం జెతీంగ చుట, థుథం- 

వ. మా తెజం గిట్టిది నీ వెవ్వండ వేమికారణంబున భగ్నజంఘుండ వై యురం 

బున ముఖంబు గలిగి కబంధసద్భశుండ వై యివ్వానంబునం జరియి౦చెన వని 

యడీగిన నారక్కసుండు పరమ క్రీతుండై యిం ద్రవచనంబుం దలంచి లక్రుణున 
క్రి ట్లనియె. 1247 

త్స అనఘాత్మ నాభాగ్యమున మిమ్ము బొడ గంటిం బరమకోపమున- సృ పాణఛారం 

సరములగే ద్రుంచినకారణంబున నాదువెత లెల్లం బాసె నీవికృతరూస 

నేను బూనోట. కై న హేతున్రం జెప్పెద విను 'తొల్లి యసమానవి కృవుమున 

సూరస్టపురందరసోములచ౧దాన. దిన్ఫ కూపము. చాల్చి త్రి భువనమున 

తే, సంచరించుచు బలగర్వసంభ్రమమున, లోకభీకర మిరూపు ఏంకతోడ౦ 

డాల్బీ వనవవాసరతుల గు తాపసులకు, నురుభయముపుట్టం దిరుగుచునొక్క_ నాండు. 

వ, స్థూలశిరుం డనుమునిపతి వెజు వీంపంబోయి నఫోరశాపభా షణశీలుం డై నయము 

పహోత్తుండు కోపించి లోకవిగరి రి తంబునుఘాూతు కంబు నై నయిట్టివికృతరుపంబున 

నన్ను దిరస్క_ రెం పకచ్చి తీవిగొవ్ర ననీ డూ పంబునన యుండునని "ఘోరంబగు శాపం 
విచ్చిన నేను భయంబుంగొని కరంబులు మోడ్చి శాపమోక్ష.ణం బను గి .హింపు 

మని ప్రార్థించినన త్తాపసో గ్ల తేముండు డయాళుండై యిమో్ఫ్రకునాథుం కగు రాముం 

జెప్పుడు విజనం బె నవనంబున నీభుజంబులు ఖ ఖండించి నీశరీరంబు దహించు 

నప్పు డీవికృతయాపంబు విడిచి శుభం బై నపూర్వరూపంబుం గ కొనియెద వని 
యానతిచ్చె నన్ను దనుపుత్రునిం గా నెజటుంగు మదియునుం గాక యూవికృళతా 

_ శారంబు గలుగుట కింద్రకోపంబుం. గారణం బె. యుండు నదియునుం గొంత 

లా 

యొజీంగంచెద వినుము. - 1249 

క, ఏ నుగృతపంబునం జతు, రానను ముదితొత్తుం జేసి యవ్విభు చేత 
న్గానుగ దీర్రాయువు స స్కన్మానంబునం బడసి దురభిమానముే వేర్మిన్. 1250 

వ, పురందకుండు న చ్నేమి * చేయం గణం డని తిరస్కరించి యతనీతో రణంబుం 

గావిం చినన చేవ తా వల్ల భుండలిగిశతపరర్టం బె నవజ్రంబు.బ్ర యోగించిన నయ్య 



628 = గోవీనాథ రామాయణము 

మోఘాయుధ, ప భావంబున మదీయకంఠంబును నూరువులును శరీరంబు సొచ్చె 
శక్రుండు నాచేత. బ్రార్ధిక తుం డై విరించివచనంబుం దలంచి నాకు మృతి 
లేకుండ. బ్రనాదించె నస్ చేను 4 భగ్నస్క_ంధశిరోముఖుంక నై యాహోరంబు 
లేక బహు కౌలం బెట్టు జీఏంతు ననిన నయ్యింద్రుండు యోజనాయతంబు లె న 

బాహూుువ్ర తొసంగీ ఫక్షుదంస్టా9కళాళయు క్ష కం బై నముఖంబు కనీ యందు 
గలుగు; నట్లు గా సంఘటించి నీవు "కాం తొరంబు'. ట్ర వేశించి నసింహాొద్బిపన రావా 

వ్యాష్ర్రంబుల నాకర్షి ంచి భ గశ్న్ంచు చుండుము కొంత కాలంబునకు రాముండు 
లక్షుణయుతుం డై నచ్చి నిశితకృపాణంబుల నీబాహువ్రలు ఖండించు నప్పు 
డీవిక్సుతరూ పంబు. గాసి నాకంబునకుం జనుచెంచెద నని యాచేనించె వాంటం 

గోలె నేను వికృత దేహత్యా గకృతోద్యోగండ నై భవదాగమనంబుం నోరుచు 
నివ్వునంబు! బ్ర 'వేశించి యిది భ భత్మ్యుంబిది యభ శ్యంబని విచారింపక బాహువు 
అరుం ౪ జక్కినసత్వుంబుల నెల్ల నాకర్షి చి భశ్నీ ంచుచుం జరియించుచున్న వాడ 

మునిశ కు రకు చేత బలుకంబడిన; చందంబున సారానుభద్రుండ వఏవె యని యెజీంగితి 
నీవు ద్ గ నేనుష్టిండు నన్ను జయించుటకు శ కండు గాండు మారు మహానుభా 
వ్రుబ రగుటుం చేని నన్నుం గృతాగ్గనిం జేయుటకు నిచ్చటికిం జనుదెంచి నుదీ 
యభుజంబులు తునియ నేసితి శేను నూతోడ సాచివ్యంబు: జేసి కార్య సిద్ధి వడ 
యుటకుం దగినమిత్రుని నెజింగించెగ ననిన నతనినచనంబులు విని రాముండు 
లత్మైణుండు మను చౌండ వాని కి ట్రనియె. 1251 

య్, తమృండు నేను. గాననపదంబున దూరము పోయి యుండ జా 

ర్భమ్మున జానకీ న్చలిమి రావణు. డాంచికఫొ నెం బదీయనా 

నుమ్మును దక్క కూ ాపనుహివుంబులు వాస మెజుంగల దత్స)కా 

ర మ్యెటింగించి మమ్ము సుకరమ్సుగ శేమము నొందం చేయువూ, 1259 
OX . కోకాస్తుల మెదిక క్క ్య్స్ ేయన సెడ్ యివ్వోధమున. ద్రైమ్మరుమమ్సుం 

చజేకాని Eas కన్యకవా రృం బెలివీ ప్రోవుము ' దనుజూ 1258 
"లే. సత్వరంబుగ శువ్క_ కాష్టముల చేత, నిను దహించెద వు న ననిమివత్య 

మొండదేకవ్ర నుది సందియ ముంద నలన, జెజటీంగి తెనియు జూనకి తెజింగుంజెపుము. 

వ, అనీన గబంధుండు రామున కీ ట్లుని యే. 1255 

శా.అజ్ఞానాకృతి నుంటం జేసి రమున ర్యా శాపదోవంబున 
న్వ్టునం బది లేదు గావువ సతీవృ తాంతముం చెప్పగా? 

క్షు ము లేము యూ రేనున్రుః గాలం బెమ్హ్మట న్ఫూరిది 

ానంబున౯ జూచి చెప్పెద మహాత్తా యట్లు గావింప వే, L216 - EI 
5 fe 4 
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రురు: రామలక్నోణులు కబంరధునిక శేబంంబు. దహించుట. తళం- 

వ నుజియు సూర్వరుండు చరముశిఖరిశిఖ రాంతర్లతుండు గాక మున్నె మదీయశరీరం 

బవటంబున నిష్నేవీంచి విధి ప్రకారంబున దహింఫు ను శ్లుని సీతావృత్రాంతం 

బును రాక్షసునిచందంబును = వానిం బరినూర్చుటకు సఖ్యంబు సేయం దగిన. 
వీరో త్రము చెణటీంగించెద నాచేత బేర్కొ_నంబడీనవానితోడ నీవు న్యాయవృ 
త్తంబున సఖ్యంబుం గావింపు మతండు నీకు సాహాయ్యం భాచరించు ముల్లో, 

కంబులయందు నతనికి విదిశేంబు గాని యర్థం బొక్కిం తైన లే దతండు ము 

న్నొక్క కారణంబున ముజ్జగంబులం జరించి యున్నవా. డని పలికిన నట్లకాక 

యిని రఘువ్వు భుండు లక్ష్యణుం జూచి యీాకాతసునికళేబరంబు దహింపు 

మనిన నతండు సమిాపంబునం గుంజరంబుచేత భగ్నంబు తై _నళువ్కకాష్టంబు. 

లొక్క_బిలంబులోనం. నొండపొడువునం గుట్ట వై చి దానిమోంద ఘృత పిండో 

పమం బై నకబంధునిక శేబరంబు( బెట్టి యనలు 0 దరికొల్పిన నయ్యగ్ని చేవుండు 

మేద॥పూర్మం బగుటనలన వానిమహోక శేబరంబు మందంబుగాం సొండొక 

సేపునకు నిశ్నేషంబుగా దహించె నంతం గబంధుం డవ్వికృతరూపంబు విడిచి 

దివ్యరూపధరుం డై యచ్చి తామధ్యంబుననుండి గగనంబున. కెగసీ దివ్యమా' 

లోోపశో భితుండును దిన్సుగంధాధివాసితుండును విరజోంబరధరుండును నర 

వత్యంగభూపణుండు నై సూర్యునిభంగే వెలుంగు చున్నహాంసయు క్తం బగు 

చేవయానంబునం గూర్చుండీ నిజ కేబజోజాలంబున దళదిళశలువెలుంగం జేయుచు 

నంతరిక్షంబున నుండి రామున కీ ట్లనియె 1257. 

దురు కబంధుడు దిష్యరూ" పము దాల్చి రామునితో సు గీ నసఖ్యము సేయుమనిబోధించుట శుదుం 

సీ భూమిోశ యేగుణంబులచేత నీసర్టువస్తుజాతం బనవరత ముర్వి 
నతివిచారిత మగునట్టిసంధియు విగహంబు యానం బా సనంబు నాశ 

యంబు చె ఏధీభాన నునుగుణంబులు గల నరియంగ దురవస న్ధిగమించి 

నట్టిచు ర్తు ఫ్ట్డు తనయట్టులే దురవస్థ నొందిన వానిచే నుత్పుకముగ 

తే, నేవ్యుం డగు దారధర్ష ణజవ్యసనము,. నధిగమించుటకతన. మహానుభావ 
యనుజయుతముగ నీవు హాన్యంబునొంది యధికదుర్ల శాపన్నుండ వై తి విపుడు. 

వ. కావున నవళ్యంబు సమానానస్థాపన్నుం గై జె నవానితో మెలి, సేయుట యు కం 

బట్టు సేయనినాండు కార్యసిద్ధి దొరకొన దట్టినాని నెటీంగరచెద వినుము, 

సీ అనిమిషసతిపుత్రు. డగువాలి క్రు క్రుద్ధం డై చయమాలి తనుంబ్రోలుదాంట ననుప 
నతీనితమ్హుండు మహాదతురుండు సు గీ శ్రీనం డనువానర చేవ న్రెష్టుం ర పధిక ఛీతిం 

బం పాసరోవరచర్యంతకోభి భితం బగుముమ్యమూకాచలా ౫ ౫ నుందు 

సచివచతుష్ట్రయసహితుం జ వనసీయించి యున్నవా. డలేదు ఛచూరో _త్రేముండు, [ 
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తే స 

వ. 

చ, 

సత్య సంధభుండు విక్కనుశాలి సకల, కార్యవిదుండు కృతేజ్ఞుం డ డకల్యషుండు 

వానితో నెయ్య మొనరించి కేని నీదు, కార మంతయు సాధింహాగలం డదీశ, 

వమొజియు నతండు ప్రతాపవంతుండును నమితీ ప్రభుండును ద్యుతిమంతుండును 
వినీతుండును నుతిమంతుండును నుహాబణపరాకముండును బృగల్భుండునుసమ 

ర్థుండు నై యుండు, 1261 

. మానవంతు  సమముబోంటి యధికులు, పీనజాతిమైతి, నెసంగు కొట్టు 

అనగ వలదు _కారణాంతేర మదియు దు,హ్మ_రము నవ్ జగతి. గాలసరణి. 

అతిబలవంతు( జె డై నష్పనగాధిపునిం గన నేగి వానితో 

నతిహితబుద్ధి 3 మెత్తి, వినయంబున౭ జేయుము వేగ పొమ్ము నీ 

_వతండు కృతీజ్ఞుం డాప్తుఃడు బలాథ్యుండు దముండు నీదుశార్య నుం 
Sy 

చితగ తిం జక జేయు నృపశేఖర సెవ్వగ చక్కు. నెమ్ముదిన్ , 1268 

మజియు నతీండు వై రికులకుర్చనదము(డు కొమసాకీ వా 

నరవరుండు నృహాయము మనంబున. గోరెడువా(డు గావునం 

గర నునుర క్రి మాకు నుపకారము సేయం గబండు మూరునుం 

_ బరమకృషా వ్లి వానివెతం చబాయంగం జేయుండు సత్య మేర్పశన్, 1264 

ze 

తే, 

. సిరి పోవుట కాననమునం జరియించుట మొదలు గాంగ సర్వానస్ల 
క య. 

ల్నరవర యోనికి నీకును సరి యై యున్నయవి చూడ జతనము లగుచున్. 

. కావున మో రన్యోన్యము, పావకసన్నిధిని మై మైత్రి బ్రకటించి సునం 
ఛావితు కై _ప్రాపుగ నయ, కోవిద కార్యములు “వీర్చకానుం డుచితగతిన్. 

దేవాయ ౨ త్తరుచరశే ఫ్ ఘండు శీణదశొయు కుం డైన నను హి తా న్వేషణంబు 

నందు శ కుం డై యండ ను నతీండు కృతార్థుం డై డె నం గాకున్న భవచ్చికీర్షి తాకా 

రకం బనళ్వంబు గావించు నతండు సూరన కౌరసుండు బుడతడు జునకు "తత త్ర 

జుండు వాలిచేత. నృతకిల్చిషుం డగుటవలన శంకితుం డై పంపాతీరంబుసం 

జరించు చుండు నాయుధంబు వహ్నిసమిీసంబునం చెట్టి సత్యంబున నతని 

వయస్యునిం గా బరి. గృహీంపు నుతీంకు లోకంబునందు 'రాతమసస్థానంబు'లెన్ని 

గల నన్నీయు నె నై పుణగ్థంబున నోధింపం గలండు గావున, 1261 

నర నాథ భాస్కరకిరణసంచారంబు గల యంతధరణిలో, గవికు లేం ద్రు,. 

జజులో నిబేశ ముకిం తే న "లే దట్లు హా వీరి పంగా6 గామమాపు అన 

క్పుల నడ్జెసలకు కు కడంకతోే 6 బనిచి నది శె లదుర్షప ్ర, 'బేశములును 

వెడకీంచి రావణు ఏీటిలోసల నున్న గనకాచలా.గ భాగమున నున్న 

కెచి పాతాళత్రలమున దాచి యున్న, రాత్సుణ నెల్ల 'జగటార్చి రమణతో డ్ 

జానకిని దోశి తెచ్చి ప్రసన్నభ_క్టీ నీకు నర్చించు నునమున నెగులు వలదు. 



మ 

ఆరణ్యకాండము. 681 

అని సీశాప్రాపణంబునందు రామునకు దగినయు పాయం బజింగించి యర్థజ్ఞం 

డగుకబథుండు వెండియు ని ట్లనియె. 269 

ox 

క్ర 

PA 

౨పుథు కంధుండు రామలక్ష్మణులకు సు గీ వ్రునికడ కేసటకు మార్తము€ జూపుటం వతం 

ఇదిగో వార్లము వేమా, స్పక మై పశ్చిమము మిగిలి సకలద్రునునం 
పదలం జాలుపొందుచు నున్నది కంటకళిలల చేత నరవర కంచే. 1470 

. నుతీయుస, 1271 

పనసభూారివాములు ప్ప్లతునృతుంబులు కేరవిరతేరువులు కరి కార 

కుజముల పటువటకుట జనీలాశోకతిందుకపాటలీచందనా వ వ్రు 
మందారుప్పలీమాతంగప్రున్నాగపారిభ ద ద్రు, దుజంబీరజంబు 

తిల కాగ్నిముఖానది ఫలితపుమ్పీతపల ల్ల విశగుహోద్రునుము లద్భుతీము గాలో 

. నలరుచుయ నందు నవ్వుతకల్నము లగు, ఫలము లవని రాలీ సలలితముగ. బ్రతీకల్ఫు ర ప 
గాంత 8ఆ మెసవి ఘనస త్తప్రయుక్తు లై ,యధికనతగ్గిరముగ నవల జనుండు. 

. ఇ _క్రెజింగన నమ్మహోరణ్యం బతిక్రమించి ది యవ్వల. 218. 

నందన వై త్ర రథంబుల, చందంబున రము మగుచు నర్వస్వాంతా 

నందకరం జె జనులకు, నందం బె యొక క్క_విపిన నులరారు రహిన్. 1274 

, అన్ముహావ[౦ + బు త్తరకురు జీశంబులచందంబున మనోవారం బె యలరు నందు 

మేఘపర్వళనన్ని భంబులును ఫలభారవంతంబులునునుహోనిటపః పసంకులంబులును 

సర్వ ర్హుసే ఏతంబులును సర్వకామఫలంబులు నగుపాదసంబులు తేనియలు 

గురియు శుండు నన్నగంబు లెక్కి యమృుతకల్పంబు లగుఫలంబులుకోని తెచ్చి 
లత్ముణుండ సమర్పించు నవి యుపయోగించి యన్వనంబు దాటి యవ్వల 

నదృష్టపూర్వంబు లగు చేశంబులును వనంబులును కే లంబులు నంత నంత 

సనవలోకింశుచు. బోనం బోవం బంస యనువేరు గలయొక్క_వుష్కరిణి గానం 

బడు నది పటీయును. 1015 

. కమలోత్సేం సేవిత యును, సమతీర్ణయు నిర్యలయు నశ్రే వలయు నవి 
భ్రామయు నశర్మ_రయు నక, గృనుయు సుపాలుకయు న నగుచుందనరారు రహీన్, 

. కౌంచంబులు కురరంబులు, నంచలు కారండవంబు లంభోజదళ 
ర 
ప్రాంచన న్మఢుపము లనిశేం, బంచితముగ మోయు చుండు నతినుధురముగన్ . 

వతీయీ నచ్చటిఖగం౦ంబులు జలచరంబులు నెన్ను నొక్కింత భయం భెఅుం 

గని వగుటనలన నరులం జూచి భయంబుం గొన వచ్చట నున్న ఫఘృతపిండో 
సముంబు లగు సూలపివారగమంబుల నకృశ రోహి తవక్షతుండనడమిాన ప్ర 

యి 
భృతి మహామత్స ష్టం బులను లత్మణుండు వధించి తెచ్చి కూపప్రోతడగ్ధంబులునో 

నిష్కంటకంబులునుంగాం జేసి ప్రియపూరపకంబుగా నీకు సమర్పించు భత ణా 

నంతర౦ంబున. బద్మగంధబంధురంబును ననానముయంబును నక్ష్రిష్టంబును సుఖ 
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నీశంబును శుభంబును రూప్యస్ఫృ టికసన్నిభంబు నగుసలిలంబజం బువ్కర 

పత త్రపుటంబునం బట్టి తెచ్చి పం బొసంగు మటీయు జలావౌొవానార్లంబు 
నిరగుహోశయంబులును రూ వాన్వితంబులు నగువరాహాంబు లశ్చేటికిం జను 

చెంచి వృషభ ౦బు*:భ ౦గీ గర్జించుచు నిత్యంబును సంచరించు శోండు నచ్చటి 

నృతంబులు మాల్యాలంకృతంబు శై లె యుంకు నీవు సాయాహ్వమయంబున 

నన్ముహాపుహ్కరిణీతీరంబున సంచగించుచుం దదీయళీతో దకంబయ ద త్తీరసం 
భూతపుమ్పీత కాననంబును సంఫ్లస్స కనులోత్సలంబులును బూగ్వో క్ష కోవస్తుజూ 

'తంబును సర్వంబును విలోకించి విగతశోకుండ క వయ్యెద వదియును గాక. 1278 

ధరణీళ మున్ను మతంగళిమ్యులు మునిశే,వ శ్రమ లాఘన సరవీతటము! 

వసీయించి యుందురు వాగు గురర్షిర్గంటు వన్య్యంబుం దెచ్చుచు వస్స భ్ 
థ్ 

_ వీడితు లగుటయు. బృథుపరి శృమమున ద త్కాయములనుండి +అచుగాంగ. 

శే 
భుర్మజలంబులు గంధ వావావ్రే రితంబు లై వెస వ్రాలం నరువులుదు 

నందు బూచినకుసు మంబు లననరతము, వాజ్  సలింప వమ్మునిఃరుల భూరి 

తరతపోమహి ముంబునం దాల్చ ₹ెవ్వ, లేమి చెప్పుదు నాచిత్ర, మికకు లేళ, 

క. చిరజీవిని శృమణియు. వ, త్పరిచారిణియును దపకిప , భా వా న్వితము౯ 

శే, 

గురుమతియు శబరి యన నొక్క పరమతపనసిషని వసీరచు బాగుగ నచటన్. 

'జేవసముండవు. మౌనిసం భావితుండవు, మానధను(డ వు భూతనశుస్కృతుండ 

వై ననినుంబోలంజూచి కృతార్ధ్థయగు చు,ళబరి స్వర్లలోకమునకుజను మహాత్మ. 

. మజీయు నాపుష్క_రెణీపళ్చిమతీ రంబున గుహాం బగునొక్క_వుహనీయా [శ్ర 

'చుంబు గల వదియ కబరాస శ శ్రనుం ౨ బయ్యారణ్య దేశం బంతయు బహూువిధగజో 

వేతం బయ్యుూ నం బే క చేశస్టితం బె బె నశబర్యాశ్రమంబు తదీయగ ప) ప వఖౌవం 

బున గజరహీకం శ యుండ నవ్వనంబు మతంగమునినిర్హితం బగుటం జేసి 
మతంగ వనం బన విశ్రుతిం గన్నయది నందనచై శ్రరథసంకోళం బె నయమ్మహో 

- ననంబున నిర్వ్యాతుండ వై. వె వివారింపు ముదియునుం గాక, [2562 

పం పానరోనరప్రాళ్లేశము న బుశర్ణిమూకి నామకమహాభూధరంబు 

గల దడి బాళహ్ళోములనే రశీత మగుట దుకారోవా మై తేన 

గడువేడ్క తో సృష్టి కాలంబునందు విరించి సొంపార నిర్మించ చాన, 

నతి దచ్చిరంబువై ని నిద్రించి నరుండు స్వప్నమున నేవి త్రంబువకయు నట్టి 

. దాని మేల్కొని వడయును జాన నడియు, దారనునవిశ్ర్రతి వహీంచె ధరణీనాథ 

పరఃగ ధడి విషమాచారసదులకీల నృసౌమ్యుబకుంవాపరతుల గగన) ౩ మరయ. 

న లేంద్రా వివనూణారులు పాసకోన్షులు నగువా రపస్పర్వతం బెక్కి నిద్రించిన 

శావసుఘు వారిం బట్టుకొని ప సహరింతుకు చాలగజంబులనిస్పునంబు ని 

రంతరంబుగా వినంబడు చుండు మీటేయు మేఘవర్ల ౦బు లగుమహాద్విపంబులు 



ఆరణ్య కాండము. 688 

వరస్పరాఖివాతంబు లగుటవలన రుధిరానసీ క్త్ంబు లె పృథక్కీ_ర్ల ంబు'లె సంచ 

రించు నొక్కాక్క వేళ కల్ రో పం పాపుష్మ_6ణికిం జనుబెంచి | సీన్లో ద 

కంబుం గ్రోలి కొండొకసేపు జలంబులం శ్రీడించి యశేచ్చం జను ముండు 

నచ్చటివిశేమంబు లన్నియు విలోకించి కోకర్బుం బరిత్య జించెదవు. 1234 
చ. జననర యన్నగాగమున సంభ్బాతభూరిశిలావిధఛాన మై 

ఘనతరదుష్పు? వేశ మయి గహ్వార మొక్క_టి యుప్పు దానితూ 
ర్పున బహుసత్వీ మై రుచిరమూలపలాన్విత మై సురమ్య మై 

యను పమకీతవారి యుత మై వాద మొక్క_టి పొల్చు నయ్యెడన్. 1285 
కే. కవిచతుస్టయయు కు డై "తపనపుత్రుం, డై నస్క్యవుం డాగువా నధివసించి 

యుండు “నవు డై న న నాకవేళ నున్న కొ ద్రి.శిఖరతలమునవివా రిం చుథ్న తివశేణ్య, 

ఒంద్భుర్లు రామలక్ష్మణులు కోబరిం జూచుట, త్రైుధుం 

వ. అని యిట్లు సర్వంబునుం "'దెలియం బలికి కబంధుండు కార్యనిన్లి య య్యొడు 

మని దీవించి దివ దేహాప్ర భాభాసితుం డై వారలేత ననుజ్ఞ గొని యంతరి 
కుంబున య భేచ్చం జనియె నంత రామలక్ష్మణులు మహారణంబు సొచ్చి 

పశ్చిమది కాభిముఖు లై 'శబంధోపదిష్టమార్గంటుం బట్టి గిరికందరజాతంబభు. 

లగుషి దకల్పఫలద్రు మంబు అందంద రితి. ంచుచు సు ర్పోవదర్శన కాంత లై 3 

చని చని పంపాపుష్మరిణీవళ్చిమతీరంబు:. + బ, వేశించి యందు బహాద్రుమ 

శోభితం బె నశబరిర మూ శ్ర మంబుం జూచి య త్తపసిషీనికడకుం జనుటయు 
నది లేచి సంభభ్రామంబున నెదుర్కొని రామలత్ష ణులచరణంబుల నఖ్రివంద . 

నంబుం గావించి యర్థృ న్రపాద్యాపేకంబు సనుర్చించి కృతాంజలి యె కొలిచి 

యున్న డాని నవలోకించి గాముం డిట్లనియె... [287 

"తే. శఫము సెల్లునె విఘ్నుముల్తలంగి చనునె,మృగభ యంబులు దప్పునె ప్రీళగలచె 
గురువులకు బూజ సనేయుబె పరమభ_ క్ గల బె నిత్య నుఖస్థితి గలదె నియతి, 

ఉ, నా విని య త్తపన్విని మనంబున సంతస మంది యి ట్రనుకో 

చేవసమాను నిన్ను దమి దీఅంగం జూచుటంటేసి నాకు సు 
శ్రీవిభవంబు గల్రసు సుఖసిద్ది చెఅంగాం దషంబు పండె హ 

వహ మయ్యె నాదుమన నున్నియు నేండు ఫలించె నీయెకన్,. 12౯9 
ఆ ఆవనము నై వైన నీవు నాచేత సం,పూజతుండ వగుచుం బొల్ఫి యుండ 

సకల సిద్ధు లబ్బె జన్మంబు సాపల్ట, మొందె నెలవు గొపికి నుద్ది యయె. 1290 

వ, భవదీయకరుగాకలిలేలీతలకటావ స, సరణంబు గలవారికి గొంత చే యమ్ భవ 

త్ప్రాసాద దంబున నింక నతమ్షయంబు "రగుపుణ్యలోక ంబులకుం జనియన నీవ చిత్ర 

కూటం౦ంబునకు౦ జనుదెంచినపిమ్ముట మద్దురువ్రులు సూర్యసం కాళంబు లైన 

విమానంబు లెక్కి దివంబునకుం జనుచుం బులాష్టిం టై_నయీో యా శ్రమంబు 

వ్ర) 



684 గోవీనాథ రామాయణము 

నకు సౌమిత్రి సహితేంబుగా రామురిడు ప్రి వీ యాతిథి యె ఛను బేరం గలం డమ్మ | 

హోత్తుని సందర్శించి యాతిథ్యం బూసంగ్ 1 యనుజ ౬ గొని యతయంబు లగు 

పుణ్యలోకంబులకుం జనుదె మృందాంక నిచ్చట నిలిచి ర మ్మని నాతో నొడివి 

చని లేను నాంటంగోలె పంపాతీరసంభూతంబు లగువివిధవన్య ఫల ౦బులు నీ 
కుపాయనంబు సమర్పించుట కుపార్టించి యున్నదాన నని పలికీన విని రాముం 
డు నిత్యంబును విజ్ఞానంబునం దేబహిష్కృత మైనళబరి నవలోకించి యి 

ట్ర్లనియె. R291 

“రురు శబరి రామునకు మతేంగమహార్ది మాహాోతే త్యం బెలింగించుబ, శ్వుఢుం- 

చ దను జెజింగింప నీగుకుని ధర మవా త్త (ము వింటిం గృమ్మణం 
_. గనుంగొన నిశ్చయించితి ఘనరబుగం చెబు మటన్న సట క 

కని కడువేడ్కతోో శబరి యారఘునాథున కమ్మాహావనం 
బనుపషమభంగిం జూపి వినయంబున ని ట్లని పల్కె_ నెంతయున్. 12:9 

క. చూచితె సకలపలతరు, ప్రాచుర్యం బై = పయోధర ప్రఖ్యం 
"వాచాలపశీయుత మ కడ నివినపదంబు దూషణవె :298 

వ. ఇది మతంగవనం బనం బ్రనీద్ది న వహించి యుండు, 1294 

జే, భూతేకల్య షు లై నమద్దురువు లిచట, నిమ్మహీధరగుహయందు సమ్మాడమునం 
బూని మంత్ర నంపూజీత మైనయాగ, , మర్థిం జేసిరి బుతిర్టిక్సమని్టితముగ. 1295 

వ. మహాత్తా నాచేత సత్కృతు శై లె నవాద్దురువు లుపవాససరి శ్ర మంబువలన నుద్వే 

వీతంబు లై నకరంబులేత నెద్దానియందుం బుషహ్పోపవోరరబులు గావించి రట్టి 
యీవేది ప్రత్యేక ఎలి మొ యొష ప్ప చున్నది వీలోకింప్లుము. 1296 

తే, విమలచారి త్ర, యాయాగ'వేదు లము వాత్తులతపోజనిత మహీ మాగిశయము 

వలన నవిల-; ప్రభంబు లై యలరు చున్న, ఏప్పటికి జూడు మిచ్చట నినకు లేశ. 

య 
ర్, 

ఆంధ్రుర్టు. శబరి శీ (శ్రీరామానుజ్ఞ బొంది దినంబున కేగుట తుం 

వ, మటీయు నుపవాసపరిశ్రమాలసు లగుటం జేసి పోవుట కళక్తు ల లై నమిద్గుగువు 
లేత. జింతితంబులై నమాగళంబు లై నస సప్పసాగరంబులునుజూదుముకృ తాభి 
సేకు ఆ లై నవారిచేతం బాదపంబులయందు వినీ స్తంబు లై నయార్ష/వల్క_లం 
ఖులును ఏ "జేవకార్యంబులు సేీయువారిచేత విరచితంబు లై నకుసుముకీకలయ మా 

ల్యంబులును నేటికి శువ్క్ంపకున్నవి విశీంపు మివ్టనంబునం గలవిశేహంబు 
లన్నియు నెటింగించితి నింక నీచేత ననుజ్ఞత నై యిక శెబరంబు విడిచి మద్దు 
రువులకడకుం బోయెద ననిన విని రఘువస్లి భుందు వార్షవిస్య యాకులితచిత్తుం 
డై సం ని, తే వృత ఇెనశబరెం జూచి నీవేత నర్చితుండ నై తి నింక యథాసుఖం 
బుగా వరుస మనిన నది చీరకృష్ణాజినావృతంబును క ౦బు నై నశేరీరంబు 
విడువ గోరినదై దాని పా తాశనళిఖలదగ్ధంబుం గావించి దివ్య బేవాంబు 



అరణ్యకాండ ము. 635 

దాల్చి జ్వల క్పావకసంకాశయు దివ్యాభ రణభావీ.తీయు దివ్య నూలాస్టను లేప 

యు దివాస్టయ రావృతయు నై మెటుంగుచందంబున న దేశంబు వెలుంగం 

జేయుచు రానునిచరణంబులు శిరంబు సోంకం బ్రణమిల్లీ యనుజ6(6 గొని 

సుకృ తాత్తు ఆస నమృవార్దు లెచ్చట వివారింతు రట్టిపుణ్యస్థానంబునకు సమాధి 

యోాగబలంబనం బనియే నిట్లు శబరి దివరిబునకుం జనిసే యనంతరంబ రా 

ముండు కొయొకసేపు తత్స) భావంబు వక్కాణించుచు హితశారి యగు 

లశ్షణున క్రి ల్షనియె, 1298 

సీ, వివిధవివాంగసీవితము విశ్వ స్తమృగవ్యాను, మద్భుతకరము నై న 

మునిపుంగన్రుతపోవనము జూచితి మిందు సప్తాంబునిధుల నుజ్జన మొనర్చి 

వీతృతర్పణంజ సం వ్రీకిం గావించితి మళుభంబు తలల గల్యాణ మొద టెం 

జి త్తంబునకు వేడ కొత్త మొ విలసిళ్లై నింక నాసు గీ గ్వీను నినకుమారుం 

ఆ, గానం బోద రుతండు గా౭డె “సతీపరి, మార్షణంబునందో మహి సమర్థుం 

డినిన లత్ష్యణుండు జనపతితో జాగ సేయ నేటి కోట్ల సేయు మనుడు. 1299 

తే, అనఘచరితుండు రాము డయా శ్రమంబు 

విడిచి పుష్పాథ్య మగుమహోావిపినపథ ము 
వివిధతరువులు సరసులు వేడ్క నంత 

నంతం జూచుశు6 బంప జడాయం( జనియె. 1800 

చ, కుసుమితవృత్షము ల్లతలు ఫోకిలకీరమ యూర శౌొరి"కా 

దిసకలప,త్రినరకుము లతిప పు బలద్చోపఖడ్లపో త్రి తిసిం 

వాస్ఫమురభ ల్ల కాదిక సమ _స్తమృగంబులు గల్లి రమ్య మె 

యసద్భశ కాంకీ చే నలరు నవ్వునముం గలయంగం జూచుచున్. 1801 

చ, సలలితలీతలోదకము చ (క్రమరాళ బకాళిసంఘముల్ 

దళిత మనోజ్ఞ పద్మ కుముదరబులు నూతీనకె కై రవోత్సలం 

బులు భనమత్పస్టిము ల్కమతము  లటహాఢమహోద్ర్రుమంబులుం 

గలిగి గభీర మై పొలుచు క మ్రుసరోవరపం క్రిం జూచుచున్.. 1302 

క, జనపతి మతంగసరసం, బను వాద మటు సేరం బోయి యందు సుమిత్రా, 

తనయాన్వితముగ వెస మజ్ఞ బ్రనముం గావించి యవలం జనియె రయమునన్ 

. — ఎధిథి రామలక్ష్మణులు పంపాసరోవరంబుల జేరుట. శుశుం.. 

"కే, అధిపుం డీచందమున నేగి యచటికలిక,లచటి పూగుత్తు లలరులు సచటిళతావు 

లచటి కొ విగీరు లపుడు తన్నంగజాభీ త్ర పుం జేయంగ జూనకిం దలంచికొనుచు, 

వ, శోకసమొవిషుం డై యరిగి, . 1805 

సీం వూగనారంగపున్నా గకో భితయును గమలసంవీడితవిమలజ లయు 

నుత్స్యకర్కటకూర మకరశ్ భితయును ర మో్యపవన రాజ రాజ్ తీయునో 



G86 నోవీ నాథ రామాయణము 

సృటికాచ్భసలిలయు క్ల స్ట క్ష్యవాలుక యును బ్రసవితలతి కాభిరజిత యును 

గకుడగంధే ర్వకింపురుష చేవికయును బస్తివతాశో కభాసితయను 

కే, ౫మలతాద్ర్రుయు. గుముదశుక్ల యు వినూక,నోత్పలవినీలయను దటజోరుకుంద 
మాలతీస పర్ణ తమాలయుతేయు, నై నపంపను గాంచె నయ్యవనివిభుండు, 

వ. మజీయు సఖులవేతంబో ల నేలాలతలచేతం బరిన్ఫత యసిదానిం గుథయుం 
బో ఆ బహూువర్ణ యగుదానీ6 బువ్చీ తా మ్రునణో వేత యగురానీ బ కం ణోద్ధుప్ట 

నాదిత యగుదాని మాలతీకుందగుల్లావృత యగుదానిం బ[మలో వే పకరీశవారి 
నిపేవిత యగుదానిం దిలకబీజపూరకీకర ఏరళాండీరనిచుళ క్రేత్రక్రీ ప్ర ప్రముఖనిఖల 
తరువ్రాత వేత యగుదాని శె వాలశిరోజయుం బద, ఉముక్షయు "సీళోత్సల'ే 

త్రయ శంఖకంధరయు మృ ణాళ దోర్యుతయుం జ శ్రపాక ఉనియుం బరి బ్రాను 

నొభియుం బుళిననితంపయు మకరజంఘీక్యు. సార, చరణము నై వనిలాసవతి 

చందంబున నందం బగుదానిం బంపాపుష్కరిణి "డౌయం జని తీ త్తీరంబున 

నానాధాతునుండితంబును జత , పుమ్చితకాననంబు న గుఫూర్వో కబుశ్యమూ 
క్ంబు6 గనుంగొని ఛాముండు లవ్షణున కి ట్లనియె, 1807 

తే, అనఘ యీశై లమందు మహాత్తుం డైన, బుశురజునినుతుంకు సు గ్మీవుండుండు 
కీ ఘ్హమున నవ్వలీముఖ, క్రే్టుం పేర నేణు మనీ పల్కి క కృవ్ళణి నిట్లు లనియె. 

కం దీనుండ రాజ్య భ్ మయ డృ మోనధనుండం దత్స)స క్ర కమానసుండ కం గరం 

ణే నెట్లు మనల: “జాలుదు, జూనకీ నెడం వాసి నాధుజనవిుతాళత్తా, 1309 

వ. అసి బహు వ్ర కారంబుల రాముండు సీతం చ నలంచుకొెని కాహూా రుం జే నోర 

విషోవయం త్రీతుం డై డ్ బతు ణునితోడ సంభావీంచుచు( గ్రమంబున 'నవ్వనం 

బునం నలవి శేమంబులం గలయ ఏలోకిం చు చుం బంపాలీరంబు బ్ర వేశించి 

యనమ్మాహోపుష్కరిణిసంజాతే ప్ర | భవి శేమనినీశణంబునం గొంత కోకంబు వాజుచి 

యుండె నని యారణన్ట కాండకథా ప్రపంచం బంతేయు ,సవి స్తరంబుగా విసీవిం 

చిన విని యటమిందివృత్తాంతంబు వినివీంపుం డని యగడుగుటయును. 1810 

వృ్తె తేక కంద గర్భిత చంపక కము. సురవరనూదిలోకనుత సుందరమూ ర్తి నమజ్ఞ నావనా 

సరవిళనా రణ వ్రీయ ని నివారితవె రిసమ _స్తభ దమం 

ర భరధీర నిష్టపపతి నిరవద్య నురమ్యమాణ. ని 

సంకుల జూరచోరమని చంద్రకు లెంద్ర రమామనోహారా, 181] 

క AN మాంత నేద్యు. శునచ్వా జీ జ్నీగదితమహివాతి ౩ శక్ర నితాష్టినం 

శజేకనాథ సరొ "ప్ర పగ భఖ ధగనచ్చబ్దవాచ్య భడ్రాత్మ వారీ. i312 



అరణ్య కాండము. 6837 

పరచచామరము. పయోజపత్ర, నేత్ర యోశగిపాల భార్లవీమన 9 
ప్రయా చయాపయోానిధీ విచంచివందితా జగ 

చన యాననా నయానయజ తర థ్రనావానా ని తా 
ey (i య (WU 
భయప్రదాయకా మహానుభావ లోకనాయకా 1818 

గద్యము. ఇది శీ రామచంద్ర చరణావిందనుకరందర సాస్వదనతుంది లేందింది రాయ 
మాణమానస సకులపవిశ్ర్ కౌండిన్యసగోత్ర పద్యనాభసూరిపు త్తే విడాష్టసాంద్ర 

వేంకటకవీంద ప ప్రణీతం బెన న శ్రీను ద్రావొయణం బనునాదికావన్టంబునం దన 

సూయా త్రి సందర్శన నంబును నంగ రాగార్పణం౦బును దండ కాగణ్య ప్ర వేశం 

బును విరాధ వధ ౦బును శరభంగ దర్శనంబును సుతీక్షసమాగ ౦బును. వీతానీతి 

పృబోభంబును సుదర్శనద ర్భనంబును నగస్త స్ట కిదర్శునంబును జటాయుస్పమా 

గ₹మంబును బంచవటే, ప్ర వేళశంబును హిమవశ్రాలవర్ల నంబును శూర్పణఖాసమా 

గవుంబును వె వె రాష్యుకరణంబును ఖరాదివధంబును స్ జానకీహారణోదో్యోగ ౦బును 

మూరీచవధంబును నై చేహీవహారణంబును 'రామునివలాపంబును జటాయు 

వునకు సలిఎచానం బును తాాంచారణ్యు ప్ర వేశంబును గబంధవధంబును బంపా 

నన ప్ర వేశంబును మతంగశిష్య్రమహినూానువర్ణ నంబు ననుకథలుం గలయా 

రణ్యకాండము సంపూర్ణ ము, 

చా నత ప తిపాదితుం డయినసీ తేళుండు రాను ప ప ప్రభుం 

డీకల్యా ణక్చృతీశ్వరుం డయిన శ్రీ శ్రీకృష్ణుండు సం క్రేతితో 

సాకలగంబుగ నిష్టసిద్ధిక కోరు లై చంచక్కేపాపూర్ల త్రక్రా 

లోకస్తుత్వ కు నారయా చభరణే ంద్రుం బోతు రెల్లప్పుడున్ . 


